عضو کميسيون انرژي مجلس در گفتگويي ويژه خبر داد
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اخبار
برداشت روزانه  570ميليون مترمکعب
گاز از پارس جنوبي

معاون مهندسي و پژوهشي وزير نفت با اشاره
به برداشــت روزانه  ۵۷۰ميليون مترمکعبي
گاز از ميدان پارس جنوبي در ســال گذشته
گفت :اين رقم موجب شد تا در بهره برداري
و برداشــت از ميدان مشترک گازي پارس
جنوبي از قطر پيشــي بگيريــم .به گزارش
فــارس ،حبيبا ...بيطرف اظهار داشــت :با
توجه بــه حجم ذخايري کــه از نعمت گاز
در اختيار ايران قرار دارد ،بايد ســاالنه ۴۰۰
ميليارد مترمکعب برداشت گاز داشته باشيم،
اين در حالي است که پيش بيني ميشود تا
سال  ۱۴۰۰ميزان برداشت گاز ايران به ۳۰۰
ميليارد مترمکعب در ســال برسد.وي گفت:
البته نبايد فراموش کنيم که شبکه انتقال و
توزيع گازي کشور به موازات ازدياد برداشت
بايد اصالح شود.اين مقام مسئول با اشاره به
برداشت  ۵۷۰ميليون مترمکعبي گاز از ميدان
پارس جنوبي در سال گذشته گفت :اين رقم
موجب شــد تا در بهره برداري و برداشت از
ميدان مشترک گازي پارس جنوبي از قطر
پيشيبگيريم.
زنگنه مجلس را قانع کرد

نماينــدگان مجلس شــوراي اســامياز
پاســخهاي وزير نفــت درباره دو ســوال
کريميقدوســي ،نماينده مردم مشــهد در
مجلس در خصوص برندسازي جايگاههاي
عرضه سوخت و مديريت اين وزارتخانه و نگاه
به بيرون در قراردادهاي خارجي قانع شدند.به
گزارش مهر ،در جلســه علني روز سه شنبه
مجلس شوراي اسالميبررسي سوال جواد
کريميقدوسي ،نماينده مشهد از وزير نفت در
دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفت.
اين ســوال در مورد برندسازي جايگاههاي
عرضه سوخت بود .کريميقدوسي همچنين
ســوال ديگري را از وزارت نفت در صحن
علني پرســيد که اين سوال در مورد نگاه به
بيرون در اقتصاد نفت و زمينهســازي براي
فروپاشي اقتصاد کشــور و همچنين نقش
باشــگاه نفت و نيرو در زمينــه قراردادهاي
خارجي بود .پس از اظهارات نماينده مشهد
ي قدوسي اعالم کرد
و دفاعيات وزير ،کريم 
از پاسخهاي وزير قانع نشده است و سوال و
پاسخ به راي گذاشته شد که نمايندگان اعالم
کردند که از پاسخهاي وزير قانع شدند.
واردات نفت هند از
ايران رکورد ميزند

وزارت نفــت در واکنش به خبــر رويترز در
خصوص کاهش  ۱۵درصدي خريد نفت هند
از ايران اعالم کرد که هند در سال مالي جديد
 ۲۰۱8-۲۰۱9ميانگين خريد نفت از ايران را
افزايش خواهد داد.به گزارش تســنيم ،متن
توضيحات ارسالي وزارت نفت در واکنش به خبر
رويترز که با عنوان «واردات نفت هند از ايران
رکورد ميزند» بدين شرح است« :هند پس از
چين ،دومين مشتري نفت خام ايران است.اين
کشور در دوران تحريم ،خريد نفت از ايران را
قطع نکرد ،اگرچه آمريکا براي کم کردن خريد
نفت از ايران فشار زيادي بر دهلي نو وارد کرده
بود.پااليشگران هندي در سال مالي -2018
 2017به طور ميانگين روزانه  450هزار بشکه
نفت از ايران خريداري کردند.پااليشگران اين
کشور همچنين در ژوئيه ســال 500 ،2017
هزار بشکه نفت از ايران خريداري کرده بودند
که يک رکورد در سال  2017محسوب ميشد.
صادرات نفت ايران به هند اگرچه در سال مالي
 2017 -2018نســبت به ســال مالي پيش
از آن بــه دليل کاهش خريد نفت از ســوي
پااليشــگران دولتي با کاهش همــراه بوده
اســت اما اين کشــور ،در ســال مالي جديد
 2018-2019ميانگين خريد نفت از ايران را
افزايش خواهد داد.

گروه انرژي-اميرمهدي نعمتي :در حالــي که ترکيه در دهه 90
ميــادي بر روي رودخانه فرات ســدي احداث کــرده بود حاال
در حال ســاخت سد ايليســو بر روي رودخانه دجله است که اين
مسئله ميتواند مخاطرات زيست محيطي زيادي به همراه داشته
و تهديدي جدي براي کشورهاي پايين دست سوريه ،عراق و ايران
باشد.يک عضو کميسيون انرژي مجلس درباره اين مسئله عنوان
کرد :اقدام ترکها در اين راســتا غيرقانوني اســت و با چراغ سبز
کشــورهاي قدرتمند صورت ميگيرد و از آنجا که ترکيه کشوري
کم نيست اين اقدام ميتواند به خاطر البيهاي سياسي پشتپرده
براي به مخاطره انداختن کشــورهاي پايين دست صورت گيرد.
غالمرضا شــرفي ،عضو کميســيون انرژي مجلس در گفتگو با
«عصرايرانيان» درباره احداث سد ايليسو بر روي رودخانه دجله و
تاثير آن براي کشورهاي ديگر ازجمله ايران توضيح داد :موضوع
حقابه ،سرچشمهها و منابع آب در جهان يکي از مباحثي است که
من به کنوانسيونها و مجامع بين المللي پيشنهاد ميکنم در زمينه
حقوق مدني همه ســاکنان زمين به جديت به آن پرداخته شــود
زيرا اين مسئله از دو جنبه داراي اهميت است-1:موضوع آب يک
موضع جدي به حساب ميآيد که منشا شکل گيري تمدن بشري
و حيات به حساب ميآيد و هيچ جايگزيني هم ندارد -2.اگر تامين
آب مردم با چالش مواجه شود حيات مردم مورد تهديد قرار ميگيرد
که ميتواند به درگيريهاي قومي ،قبيلهاي و نزاع ميان کشورهاي
همســايه منجر شود و يک منطقه ميتواند با عدم پرداخت حقابه
از حيزانتفاع خارج شود.شرفي افزود :اقدام ترکيه در ساخت سد بر
روي رودخانههاي دجله و فرات ميتواند سه کشور عراق ،سوريه و
در پايين دســت ايران را که از آب اين رودها بهره مند ميشوند را
تحت تاثير قرار داده و با مشکالتي مواجه نمايد که البته جلوگيري
از دريافت حقابه کشــورهاي منتفع از آب رودخانهها طبق قوانين
بين المللي ممنوع است.عضو کميسيون انرژي مجلس ادامه داد:
البته اينکه ترکيه در اين راستا اقدام به برنامهريزي چندين و چند
ساله کرده است بدون چراغ سبز کشورهاي قدرتمند و بزرگ جهان
ميسر نبود و حمايت و پيشتيباني اين کشورها که ترکيه در گذشته
برايشان خوش رقصي کرده است منجربه اين شده که دولت آنکارا

پشت پرده سدسازي ترکيه بر روي دجله

بتواند دست به چنين اقداميبزند.وي ادامه داد :اين کشورها هيچ
ايــرادي به کار ترکيه وارد نکردنــد و پيمانکار اين پروژه هم يک
فرد يهودي و ســرمايه گذار و مجري اين پــروژه هم اهل رژيم
صهيونيستي است.شــايد اين پروژه بزرگترين پروژه سدسازي در
جهان باشــد به طوري که حوضه آبريزي با اين حجم و وســعت
را پــس از اين منطقه بايد حوضــه آبريز نيل مثال زد که هرگونه
تغيير در آن بر چند کشــور تاثير دارد.شرفي درباره تاثير اين پروژه
بر منطقه گفت :اگر حقابههاي کشــورهاي سوريه ،عراق و ايران
که از رودخانههاي دجله و فرات بهره مند ميشوند پرداخت نشود
ميتواند يک تهديد حياتي و زيســت محيطي ايجاد کند و قطعا
مجامع بين المللي بايد در اين مورد پاسخگو باشند.عضو کميسيون
انرژي مجلس درباره واکنشهايي که بايد به اين اقدام نشان داد،
توضيح داد :ايــران بايد نقش پررنگ و موثري براي جلوگيري از

عدم پرداخت حقابه خود و کشورهاي عراق و سوريه به منظور حفظ
محيط زيســت و حمايت از مردم خود بازي کند.ضمن اينکه بايد
تعامل همنشيني و حسن همجواري هم در دستور کار مسئوالن
باشد و به عنوان يک اعتراض بين المللي به اين موضوع پرداخته
شود که البته اين اعتراض با وحدت رويه ايران ،عراق و سوريه تاثير
بســزا خواهد داشت و اين کشورها بايد معضالت زيست محيطي
و تهديد اين مســاله براي ملتهاي هر سه کشور را با هماهنگي
هم مورد بررســي قرا داده و با اتحاد،اين مسئله را پيگيري نمايند.
شــرفي خاطرنشان کرد :ترکيه کشور کم آبي نيست و اگر هم به
دنبال احداث اين ســد بر روي رودخانه دجله اســت ممکن است
به خاطر مسائل سياسي و البيهاي پشت پرده براي به مخاطره
انداختن کشورهاي پايين دست و يا به خاطر تامين انرژي باشد و
گرنه ترکيه شايد اصال نيازي به احداث چنين سدي نداشته باشد.

معاون برنامهريزي و توسعه آبفاي کشور:

معاون بهره برداري شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور مطرح کرد

ارزانفروشي آب ،کل 66آبفاي کشور را ورشکسته کرده است

معاون برنامهريزي و توسعه آبفاي کشور با تاکيد
بر اينکه اختالف قيمت تمام شده آب با فروش
آن موجب ورشکســتي و زياندهي شرکتهاي
آب و فاضالب شده است ،گفت :در حال حاضر
 5600روستا با تانکر آبرساني ميشود که براي
تامين آب پايدار آنها  700ميليارد تومان بودجه
اختصاص يافت.به گزارش فارس ،علياصغر قانع
در پاسخ به اين سوال که در حال حاضر چه تعداد
روستا با تانکر آبرساني ميشوند و آيا تعداد روستاهايي که با تانکر
آبرساني خواهد شد در سالهاي آتي کاهش خواهد يافت؟گفت :با
توجه به اختصاص  200ميليون دالر از صندوق توسعه ملي براي
آبرساني روستايي در سال جاري ،تالش ما اين است نياز روستاها
را با آب پايدار تامين کنيم ،بنابراين سعي ميشود تعداد روستاهايي
که با تانکر آبرساني سيار ميشوند کاهش يابد.وي با اشاره به اينکه
در سالهاي گذشته روســتاهايي که با تانکر آبرساني ميشدند
تعدادشــان بالغ بر  6500روســتا بود ،گفت :در سال جاري حدود
 5600روســتا با تانکر آبرساني ميشوند ،بنابراين صندوق توسعه
ملي براساس پيشنهادي که از سوي دولت و مجلس و دستور مقام
معظم رهبري مطرح شد بر آن شد تا در سال جاري نيز طبق دو
سال گذشته مبلغ  200ميليون دالر معادل  700ميليارد تومان براي
آبرســاني به روستاها اختصاص دهد.قانع با اشاره به اينکه احداث
مجتمعهاي آبرساني قطع ًا موجب پايداري منابع آب خواهد شد،
گفت :از اعتبارات صندوق توسعه ملي  924مجتمع آبرساني مورد
موافقتنامه قرار گرفته اســت؛ بنابراين در سال  96تعدادي از اين
مجتمعهاي آبرساني به بهرهبرداري رسيد که  1600روستا را تحت
پوشش خود دارد.قانع افزود :طي دو سال گذشته يعني سال  96و
سال  97جمعيت تحت پوشش با ايجاد مجتمعهاي آبرساني به دو
ميليون و  300هزار نفر خواهد رسيد.وي با اشاره به اينکه در قالب

مديرعامل شــرکت ملي گاز گفت :با حــذف آبونمان نميتوانيم
خدمات مســتمري به مشــترکان بدهيم ،بنابراين منتظر قانوني
شدن دريافت آبونمان توسط نمايندگان مجلس هستيم.به گزارش
فارس ،حميدرضا عراقي با اشــاره به اينکه رقم توليد گاز در سال
 97به  250ميليارد مترمکعب خواهد رسيد ،گفت :در حال حاضر
ميزان توليد گاز  210ميليارد مترمکعب اســت که تا پايان سال
جاري به  250ميليارد مترمکعب در سال افزايش پيدا خواهد کرد.
معاون وزير نفت با بيان اينکه صادرات گاز اهميت ويژهاي براي
ايران دارد ،افزود :عالوه بر افزايش توليد کميبايد کيفيت گاز را
نيز باالتر ببريم ،تا کمتر در فرآيند فلر قرار گرفته و گوگرد کمتري
در  LPGداشــته باشيم.مديرعامل شرکت ملي گاز ايران درباره
حذف آبونمان از قبوض گاز اظهار داشــت :بايد با مردم صادقانه
صحبــت کنيم ،تا اهداف درازمدت تامين شــود .يکي از وظايف
ما تامين گاز مطمئن ،مطلوب و ســالم براي مردم اســت .نبايد
در ذهن مردم اينگونه تداعي شــود که گاز قطع ميشــود و ما

آگهی ابالغ اخطاریه تجدیدنظر خواهی کالســه پرونده 941125 :وقت حضور :ظرف مهلت ده روز پس از نشر
آگهی تجدیدنظر خواه :بانک ملی ایران اداره امور شعب بانک مرکزی تهران تجدیدنظر خوانده :فتحعلی میرسیاب
– فرهاد میرسیاب تجدیدنظر خواسته :تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره  9609972928301664مورخ
 1396/9/22تجدیدنظر خواه دادخواســتی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به دادگاه های
تجدیدنظر استان تهران ارسال که بدواً می بایست تبادل لوایح صورت پذیرد ولیکن به علت مجهول المکان بودن
تجدیدنظر خوانده و به درخواســت تجدیدنظر خواه و دستور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود .تا تجدیدنظر خوانده از تاریخ نشر آخرین
آگهی ظرف ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم می رساند چنانچه بعداً ابالغی به وسیله آگهی الزم
شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.خ/م.الف 149
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد – رحیم النجری
رونوشــت آگهی حصر وراثت خانم سمیه ســهیلی دارای شناسنامه شماره  71به شرح دادخواست به کالسه
1/97ش 103/از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان برات
سهیلی به شناسنامه  7متولد  1337در تاریخ  96/12/24اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به:
 -1سمیه سهیلی فرزند برات شماره شناسنامه  71متولد 63
 -2ماندگار سهیلی فرزند برات شماره شناسنامه  7متولد 60
 -3رسول سهیلی فرزند برات شماره شناسنامه  25متولد 65
 -4مهدی سهیلی فرزند برات شماره شناسنامه  0410865702متولد 82
 -5محمد سهیلی فرزند برات شماره شناسنامه  07801273301متولد 68
 -6صغری بیابانی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه  28متولد 43
اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد
و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد.خ/م.الف 139
رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین
مشخصاتمحکومعلیهمشخصاتمحکوملهنام:افشیننام:اسماعیلنامخانوادگی:رضایینامخانوادگی:سلطانی
نام پدر :نام پدر:ابراهیم شغل :شغل :نشانی محل اقامت:مجهول المکان نشانی محل اقامت:همدان-بلوار بعثت-
روبه روی استخرآبیاران آجر نمای تک سازه محکوم به-بموجب رای شماره 96/630تاریخ 96/9/13شعبه130
شورای حل اختالف(ورای شماره-تاریخ-شعبه-دادگاه عمومی)-که قطعیت یافته است،محکوم علیه محکوم است
به:پرداخت مبلغ39/825/000ریال بابت اصل خواســته و مبلغ2/130/000ریال بابت هزینه دادرسی وخسارات
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست96/8/2لغایت اجرای حکم که توسط دایره اجرای احکام محاسبه ودرحق
خواهان واریز نماید.ضمنا نیم عشر دولتی وفق مقررات برعهده محکوم علیه می باشد .به استناد ماده29قانون

البته همه کشور ميتوانند به دنبال سدسازي به منظور استفاده از
منابــع آب و تامين نياز خود بروند اما احداث چنين ســدي با اين
وسعت که ميتواند مخاطرات زيادي را ايجاد نمايد به منظور تامين
آب ،منطقي به نظر نيست.نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي
اسالميدرباره احداث سد توسط افغانستان بر روي رودخانه مرزي
هيرمند و مخاطرات آن براي ايران هم اظهار داشــت :متاســفانه
کشورهايي که مورد خطاب ما هستند کشورهايي هستند که از يک
استقالل سياسي قابل قبول برخوردار نبوده و حتي در حوزه اقتصاد
هم وابسته به امتيازاتي هستند که از ديگر کشورها ميگيرند بنابراين
اقداماتي را به منظور تامين منافع اين کشورها انجام ميدهند که
افغانستان هم از اين مساله مستثني نيست.وي در ادامه گفت :دو
استان بزرگ کشور ما از آب رودخانه هيرمند مشروب ميشوند که
قطع آب ميتواند زندگي عده زيادي از مردم اين دو استان را تهديد
نمايد و مقامات افغانستان بايد نسبت به اين مسئله پاسخگو باشند.
در هر صورت مسئوالن سياسي و امنيتي کشور و البته وزارت امور
خارجه و دستگاههاي ذيربط بايد چانهزنيهاي سياسي و ديپلماتيک
را با اين کشورها به صورت منطقي انجام دهند و از نظر کارشناسان
اهل فن در اين زمينه اســتفاده شــود و بدون جانبداري ،براي به
احقــاق حقوق مردم اقدام عملي صورت گيرد و در هر کشــوري
قطعا افرادي هستند که تن به احتجاجات منطقي بدهند زيرا اتخاذ
برخي سياستها اثراتي فراتر از مرزهاي جغرافيايي کشور خواهد
داشت و ميتواند کشورهاي ديگر را هم به مخاطره بيندازد.شرفي
همچنين خاطرنشان کرد :دستگاه دپيلماسي کشور بايد به صورت
موازي چانه زني سياسي با کشورهاي مذکور و پيگري مساله تامين
حقابه در مجامع بين المللي را در دســتور کار قرار دهد.اين مسير
يک طرفه نيســت و برد تنها نصيب يک کشور نخواهد شد البته
من از لفظ برد-برد اســتفاده نميکنم چراکه ما مصداق عيني از
اين واژه تاکنون نداشــتهايم و هرجا يک طرف مذاکرات ،کشور
قدرتمندي بوده شــرايط را به نفع خودش تغيير داده و برنده شده
است و کشــورهاي بي بضاعت بودهاند که کفه سبک ترازو را در
اختيار داشــتهاند اما به هر حال با پيگري جدي مسائل ميتوانيم
حداقل حقوق از دست رفته خود را احيا کنيم.

موافقتنامههاي موجود بايد براي  16هزار روستا
طرحهاي آبرساني انجام و تکميل شود ،گفت:
بنابراين در سه سال گذشته يعني سالهاي 94
تا  ،96براي  3700روستا طرحهاي آبرساني اجرا
شد که جمعيتي حدود  4.5ميليون نفر را تحت
پوشــش خود قرار داد.وي در پاسخ به اينکه آيا
تاکنون روستايي در کشور به دليل نبود آب خالي
از ســکنه شده است ،يا خير گفت :شايد يکي از
داليل خالي شدن روستاها از سکنه نبود آب باشد بنابراين در حال
حاضر  7ميليارد مترمکعب آب در شهر و روستا توليد ميشود که
 4.5ميليارد مترمکعب آن براي شــهرها و  1.5ميليارد مترمکعب
آن به روستاها اختصاص دارد.وي گفت :اختالف قيمت تمام شده
و فروش موجب ورشکســتگي و زيان انباشته شرکتهاي آب و
فاضالب شهري و روستايي شده است.به گفته وي  66شرکت آب
و فاضالب شهري و روستايي تمامشان زيانده هستند.قانع ادامه
داد :متوسط قيمت فروش آب به مردم در حال حاضر براي روستاها
 100تا  120تومان براي هر مترمکعب اســت.در حالي که قيمت
تمام شده در روستاها باالي  1200تومان براي هر مترمکعب است.
به گفته وي ســال به سال اختالف قيمت تمام شده آب با قيمت
فروش در حال افزايش اســت و کل پولي که از بابت فروش آب
شهري و روستايي بدست ميآيد  2هزار ميليارد تومان است.قانع
در خصوص پروژههايي که به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي
انقالب اسالميدر سال جاري به بهرهبرداري خواهد رسيد گفت:
 40مدول از طرحهاي تصفيه خانه آب و فاضالب در سال جاري
به بهرهبرداري خواهد رســيد که شامل  12تصفيه خانه آب26 ،
تصفيه خانه فاضالب و  2مورد تاسيسات آب شيرينکن است.به
گفته وي ظرفيت توليد تصفيهخانههاي آب يک ميليون و  36هزار
مترمکعب خواهد بود.

نياز به ۱۰۰۰ميليارد تومان بودجه براي گذر از کم آبي امسال

معاون بهره برداري شرکت مهندسي آب و
فاضالب کشور گفت :در مجموع براي گذر
از شرايط ويژه کم آبي امسال ۱۰۰۰ ،ميليارد
تومان نياز اســت کــه  ۵۰درصد آن بايد تا
پيش از تابســتان تأمين و هزينه شــود.به
گزارش تسنيم ،شاهين پاکروح در خصوص
شرايط آبي کشــور اظهار داشت :در کشور
شــرايط خوبي را به لحاظ بارندگي سپري
نميکنيم.وي افزود :اين شرايط همراه با تنشهايي خواهد
بود که ميشــود تنشها را با توجه به شرايط اقليميکشور
به ســازگاري تبديل کرد تا گذر موفقيت آميزي از تابستان
 97داشــته باشــيم.معاون بهره برداري آبفاي کشور با بيان
اينکه « 15ســال اســت که خشکسالي مســتمر در کشور
داريم» گفت :اين شرايط نشــان ميدهد که خشکسالي و
کم بارشي مخصوص امسال نيست بلکه يک روند طوالني
و مستمر در کشور حاکم شــده که بايد به سازگاري با اين
شــرايط روي آوريم و مصــرف آب را بهينه کنيم.وي ادامه
داد :از مجموع  61ميليون و  658هزار نفر جمعيت شــهري
کشــور بالغ بر  32ميليون و  400هزار نفر در فالت مرکزي
ايران زندگي ميکنند که نســبت به سال آبي گذشته دچار
 52.3درصد کاهش در بارشها هستند و حدود  52درصد نيز
نسبت به بلندمدت کاهش بارندگي را تجربه ميکنند.پاکروح
سال جاري را بدترين ســال در فالت مرکزي ايران از نظر
خشکسالي و کم بارشي دانست و گفت :در طي سالهاي اخير
ســال آبي  87 - 86بدترين سال آبي با  146ميليمتر بارش
بوده که امســال تا امروز فقط  120ميليمتر بارش داشتهايم
که از بدترين ســال آبي کشور نيز پايين تر است.وي افزود:
با کاهش  78درصدي حجم آب معادل برف نسبت به سال

گذشته و کاهش  43درصدي بارشها نسبت
به سال گذشته مواجهايم که شرايط ويژهاي
را براي ســال  97رقم زده که نه تنها براي
سه ماهه تابستان ،بلکه براي  1.5ماهه پاييز
هم منابع آبــي را با کاهش مواجه کرده که
تالش کردهايم با اجراي پروژههاي متعدد از
يک سو در بخش تأمين ،شرايط را مديريت
کنيم و از ســوي ديگر با مديريت مصرف و
مديريت فشار در بخش مصرف به کنترل شرايط ويژه سال
جاري بپردازيم.اين مقام مسئول با بيان اينکه  55سد کشور
در تأمين آب شــرب شــهرها نقش دارند ،گفت :از بين اين
سدها 4 ،سد استقالل در استان هرمزگان ،درودزن در استان
فارس ،دوستي در خراسان رضوي و زاينده رود در اصفهان به
ترتيب با  11درصد 37 ،درصد 21 ،درصد و  13درصد ذخيره
آبي در بحرانيترين شرايط به سر ميبرند.معاون بهرهبرداري
آبفاي کشور با بيان اينکه در سال  96تعداد  289شهر کشور
تحت تنش آبي بودند ،گفت :در ســال  97اين تعداد به 334
شهر رســيده که از اين تعداد 165 ،شهر وضعيت زرد دارند
يعني تنش آبي آنها  10درصد اســت 62 ،شــهر وضعيت
نارنجي دارند يعني تنش آبي آنها بين  10تا  20درصد است
و  107شهر وضعيت قرمز دارند يعني تنش آبي آنها بيش از
 20درصد است.وي افزود :بيشتر شهرهايي که دچار وضعيت
قرمز تنش آبي هستند در استانهاي اصفهان ،کرمان ،فارس،
خراسان رضوي و کرمان قرار دارند.پاکروح با بيان اينکه حفر
 283حلقه چاه در کل کشور تا قبل از پيک مصرف تابستان
برنامهريزي شده ،گفت :در مجموع براي گذر از شرايط ويژه
کم آبي امسال 1000 ،ميليارد تومان نياز است که  50درصد
آن بايد تا پيش از تابستان تأمين و هزينه شود.

مديرعامل شرکت ملي گاز:

گاز ايران امسال به بصره ميرسد

اقدامينميکنيم.همه اينها منوط به اين است که منابع مالي براي
حفظ و نگهداري شبکه داشــته باشيم.وي افزود :در حال حاضر
ديــوان عدالت اداري آبونمان را حذف کــرده و آن را غيرقانوني
اعالم کرده و به اين ترتيب هزار ميليارد تومان از دســت ما رفته
و چيــزي نداريم که جايگزين کنيم.اگر اين روند ادامه يابد نبايد
انتظار خدمات مطلوب را از شــرکت گاز داشته باشيم.وي با ابراز
اميدواري از اينکه نمايندگان مجلس دريافت آبونمان شرکت گاز
را مصوب کنند ،يادآور شــد :اگر منابع ما تامين نشــود ،در آينده
نميتوانيم سرويس مســتمري ارائه دهيم.عراقي درباره اختالف
مالي با ترکمنستان تصريح کرد :قرار است با حضور کارشناسان
تا يک ماه آينده موضوع را بررسي کنيم و اميدواريم که به توافق
برســيم و به دادگاه نرويم.عراقي با اشاره به کيفيت گازي که از

اين کشور سوآپ ميشود ،بيان کرد :اگر گاز کيفيت نداشته باشد،
جريمه در نظر گرفته ميشود.اين کشور نيز قول داده که کيفيت
را باال ببرد ،ما نيز جريمه را کم ميکنيم.وي درباره صادرات گاز
بــه ترکيه نيز گفت :طبق قــرارداد روزانه  30ميليون مترمکعب
گاز به اين کشور صادر ميشــود و درآمد آن نيز براساس قانون
به خزانه ميرود.وي درباره افزايــش رقم صادرات نيز گفت :در
ســال  97بصره نيز به مقصد صادرات گاز ايران اضافه ميشود
و ميزان اين صادرات به  60ميليون مترمکعب در روز ميرســد.
مديرعامل شرکت ملي گاز ايران درباره ميزان توليد در سالهاي
آينده توضيح داد :ميزان برداشت از گاز طبيعي بايد از حجم 230
ميليارد مترمکعبي ســاالنه به  290ميليارد مترمکعب ارتقا يابد؛
همچنيــن ميزان توليد اتان به بيــش از  8ميليون تومان ميزان

شوراهای حل اختالف مصوب سال1394محکوم علیه مکلف است:پس ازابالغ این اجرائیه ظرف ده روزمفاد آن
رابــه موقع اجرا بگذارد ویاترتیبی برای پرداخت محکــوم به و یاانجام تعهد ومفادرای بدهد و االاقدامات الزمه
قانونی معمول خواهد گردید.مســئول دبیرخانه شــعبه 130رئیس شعبه130شــورای حل اختالف همدان
قاضی شعبه130شورای حل اختالف همدان
شماره م.الف257:
مشخصات محکوم علیه مشخصات محکوم له نام:حمید نام:ایران نام خانوادگی:محمدی نام خانوادگی:روشنی
نام پدر:علیقلی نام پدر:عینعلی شغل :شغل :نشانی محل اقامت:مجهول المکان نشانی محل اقامت:همدان-اسالم
شــهر-عقیل-15پالک 256محکــوم به-بموجب رای شــماره 724/99تاریخ96/11/11شعبه135شــورای حل
اختالف(و رای شماره –تاریخ-شعبه-دادگاه عمومی)که قطعیت یافته است،محکوم علیه محکوم است به:پرداخت
نفقه ایران روشــنی از تاریخ90/1/1لغایت96/10/30به مبلغ15/600/000تومان ونفقه فرزند مشترک بنام علی
اصغرمحمدی هفت ســاله از تاریخ تقدیم دادخواســت96/2/17از قرار ماهیانه مبلغ180/000تومان بابت اصل
خواســته وپرداخت مبلغ438/600تومان بابت هزینه دادرســی ونیز پرداخــت مبلغ60/000تومان بابت هزینه
کارشناسی ونیم عشر دولتی.به اســتناد ماده29قانون شوراهای حل اختالف مصوب سال1394محکوم علیه
مکلف است:پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم
به و یا انجام تعهد ومفاد رای بدهد و اال اقدامات الزمه قانونی معمول خواهد گردید.مسئول دبیرخانه شعبه135
رئیس شعبه135شورای حل اختالف مریانج
شماره م.الف221:
قاضی شعبه135شورای حل اختالف مریانج
خانم کبری آژند دارای شناســنامه شماره1378به شرح دادخواست به کالسه112/970045/97ح از این شعبه
درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان احمد اکبری به شناسنامه شماره4در
تاریخ1396/11/14در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصراست
به-1:کبری آژند شمارشناسنامه1378کبودرآهنگ متولد1351همسر متوفی-2میالد اکبری شماره شناسنامه-1
402-018187همدان متولــد 1371فرزند متوفی-3علی اکبری402-040164-0همدان متولد1377فرزندمتوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویا
وصیت نامه از متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه تقدیم داردو االگواهی
صادر خواهد شد.
عضوشعبه شماره 112رئیس شعبه شماره112شورای حل اختالف همدانعضو شعبه شماره112
قاضی شعبه112شوراهای حل اختالف همدان شماره م.الف258:
خواهان:علی بهرامی فرزند حبیب اله-همدان،باالی صدف،کوچه کوثر5پ 2خوانده:فریدون آذریان فرزند ذبیح
اله-مجهول المکان خواســته:فک واسترداد پالک گردشــکار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت واجرای تشریفات قانونی،قاضی شورا پس از مشورت
با اعضا حوزه ختم رســیدگی را اعالم وبه شرح زیر با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رای می

توليد گوگــرد به دو ميليون تومان ميزان توليد ميعانات گازي به
 360ميليون تومان و ميزان توليد الپيجي به  12ميليون تومان
در ســال ارتقا خواهد يافت.وي افزود :در سه سال آينده بايد به
اين ارقام دست پيدا کنيم و براي تحقق اين اهداف بايد تغييرات
اساسي در ساختار صنعت گاز کشور انجام شود.

نماید((.رای قاضی شورا))در خصوص دادخواست آقای علی بهرامی بطرفیت آقای فریدون آذریان بخواسته
فک پالک یک دســتگاه اتومبیل وانت پیکان به شــماره انتظامی994ج52ایران18والزام خوانده به استرداد آن
وجبران خســارت دادرسی بدین شــرح که اینجانب یک دستگاه اتومبیل به شــماره فوق خود را به خوانده
فروخته ام که قرار بوده در اولین فرصت به مرکز تعویض پالک مراجعه نماید.متاسفانه خوانده ازاین مقررات
تا به حال تخلف کرده و با پالک اختصاصی من در حال تردد می باشــد تقاضای فک پالک والزام خوانده به
اســترداد آن و جبران خسارت دادرســی را دارم خوانده با ابالغ وقت از طریق نشرآگهی که درروزنامه راه
مردم وقت رسیدگی را روزشنبه مورخ96/12/19ساعت 9صبح تعیین گردیده در جلسه شورا حاضر نگردیده
الیحه ای ارسال ننموده اســت شورا باتوجه به محتویات پرونده مستندا به مواد220-219قانون مدنی حکم
برالزام خوانده به فک واسترداد پالک خودرو وانت پیکان به شماره انتظامی فوق وپرداخت مبلغ یک میلیون
وسیصدوســی هزار ریال بابت دادرســی درحق خواهان صادر واعالم می گردد.رای صادره غیابی وظرف
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا وپس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه
عمومی حقوقی همدان می باشد.قاضی شورای حل اختالف شهر همدان-غفار شیرزادی
شماره م.الف220:
مسئول دفتر شعبه112شورای حل اختالف همدان-مصباحی
آگهی ابالغ وقت دادرسی خواهان علی میرزایی فضل دادخواستی به طرفیت خوانده رضا صالحی به خواسته
مطالبه وجه ارائه که در حوزه شورای حل اختالف اللجین به کالسه54/97ثبت گردیده است ازآنجه که حسب
اعالم خواهان در دادخواســت تقدیمی خوانده دعوی مجهول المکان می باشــد اینک درراستای ماده73قانون
آئین دادرســی مدنی مراتب به خوانده ابالغ می گردد که جهت رســیدگی به خواسته خواهان در روز دوشنبه
تاریخ97/4/25ســاعت4:30عصردر حوزه112شــورای حل اختالف اللجین حاضرونســخه ثانی دادخواست
وضمائم را تحویل بگیردو اال شــوراغیابا رســیدگی وصدور رای خواهدکرد.دبیرخانه حوزه112شورای حل
اختالف اللجین شماره م.الف259:
اگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم به  -1پوریا صحرائی پورفرزند بهروز -2ناهید تابعی غرزند
عبدالعلی -3رضا محمدی فرزند حیدر -4نگار پور مطراحی فرزند  :کوروش
خواهان بانک رســالت دادخواســتی به طرفیت خواندگان  -1پوریا صحرائی پــور -2رضا محمدی  -3ناهید
تابعی  -4نگار پور مطراحی به خواســته مطالبه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه
 9609988601500442شعبه  15حقوقی مجتمع شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری(بانک ها و تصادفات
) شهرســتان کرمانشاه ثبت ووقت رسیدگی مورخ  1397/03/19ساعت 09:00تعیین که حسب دستور دادگاه
طبق ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار اگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار اگهی به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود  ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر
فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد .
دبیر شــعبه  15حقوقی مجتمع شورای حل اختالف مجتمع شــهید مطهری (بانک ها و تصادفات ) شهرستان
کرمانشاه -نگار نوروزی

