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مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران:

شوري آب خرمشهر و آبادان ارتباطي با سد گتوند ندارد

نمایه

به گفته مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران شوري آب خرمشهر و آبادان
هيچ ارتباطي به آب رهاشــده از سد گتوند ندارد و كيفيت آب خروجي اين سد
امسال مطلوب بوده است.
محمد حاجرسوليها روز گذشته در نشست خبري با بيان اينكه در حال حاضر
كيفيت خروجي از اين سد بسيار ايدهآل است و  ECآب خروجي از اين سازه به
 ۶۰۰ميكرموس كاهش يافته است ،اظهار كرد :كيفيت آب خروجي سد گتوند در
حالي است كه  ECآب پاييندست كارون به دليل رهاسازي پساب صنايع ،تخليه
فاضالب و ...به مراتب بيش از آب رهاشده از اين سد است.
وي با تاكيد به اينكه شوري آب خرمشهر و آبادان به هيچ عنوان ارتباطي به آب
رهاشده از سد گتوند ندارد ،عنوان كرد :پيش از اين اثربخشي سد گتوند در شوري
آب كارون حداكثر  ۲۵درصد بوده كه در سالجاري به دليل افزايش كيفيت آب
خروجي از سازه ،ميزان اثربخشي سد گتوند در شوري آب كارون به مراتب كمتر
از گذشته شده است.
مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران با بيان اينكه ورودي آب به سدهاي
كشــور امسال نسبت به سال گذشــته  ۳۴درصد كاهش يافته است ،اظهار كرد:

گروه انرژی -صادرات گاز به عمان،
پروژهاي كه سرآغاز آن به حدود 15سال
قبل برميگردد همچنان در بالتكليفي به
سر ميبرد و درحالي كه وعده كليد خوردن
اين پروژه براي تير  97داده شــده بود اما
تيرماه وارد دهه سوم خود ميشود و هنوز
از پروژه صادرات گاز از ايران به عمان خبري
نيست .صفحه نخست صادرات گاز از ايران
به عمان در  ۲۵اسفندماه سال  ۱۳۸۳روي
كاغذ نوشته شد اما با گذشت حدود ۱۵
سال هنوز به مرحله اجرا درنيامده است.
اين قرارداد  ۲۵ســاله بود و بايد از ســال
 ۲۰۰۸با ۳۰ميليونمترمكعبآغازميشد
و در سال  ۲۰۱۲به  ۷۰ميليون مترمكعب
ميرسيد .ابتدا قرار بود ايران به عمان از
طريق خط لول ه دريايي گاز صادر كند اما
پس از آنكه مشخص شد عمان اين گاز را
براي تبديل به الانجي و صادرات به ديگر
كشورها ميخواهد ،توافق شد ايران گاز را
از طريق خط لوله دريايي به عمان صادر
كند و سپس گاز ايران در واحد الانجي
اين كشور تبديل به الانجي شده و به ايران
تحويل داده شود .در واقع اين توافق مسيري
بود تا ايران بدون سرمايهگذاري در الانجي
و فقط با پرداخت حق العمل كاري ،وارد
بازار الانجي شود.
مذاكرات ايــن توافق نيز مانند ديگر
توافقــات گازي همچون خط لوله صلح،
بينتيجه مانده بود تا اينكه فروردينماه
ســالجاري و در جريان سفري كه وزير
نفت به عمان داشــت ،قرار شد تا تير ماه
مناقصات اين پروژه انجام شود.
تورق فصلهاي ايــن پروژه حاكي از

ورودي آب به سدهاي كشور امسال معادل  ۲۳ميليارد و  ۷۰۰ميليون مترمكعب
ثبت شده است.
حاجرسوليها با تاكيد بر اين مساله كه سال گذشته  ۳۵ميليارد و  ۷۰۰ميليون
مترمكعب ميزان ورودي اب به سدها كشور بوده است ،عنوان كرد :حجم مخازن
سدهاي كشور در سال گذشته  ۲۵ميليارد و  ۸۲۰ميليون مترمكعب بوده كه اين
رقم نسبت به سال گذشته  ۱۶درصد كاهش داشته است.
به گفته وي طبق برنامهريزيهاي صورتگرفته قرار اســت تا پايان سال آبي
امسال آب شرب از طريق اين سدها تامين شود .مديرعامل شركت مديريت منابع
آب ايران درخصوص شرايط بحراني سدهاي كشور گفت :در بين تمامي سدهاي
كشور ،سدهاي استان تهران شرايط نسبتا مطلوبي دارند و افت ورودي و شرايط آن
نسبت به سال گذشته تقريبا كمتر بوده است.
وي با اشاره به سد دورودزن در استان فارس كه شهرهايي نظير شيراز ،مرودشت
و تعداد زيادي از روستاها را تامين آب ميكند ،تصريح كرد :حجم قابل بهرهبرداري در
اين سد تقريبا زياد بوده به اين ترتيب ميتوان گفت ورودي اين سد نسبت به پارسال
 ۵۳درصد كاهش داشته است .به گفته مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران
عالوه بر اين موجودي حجم سد كوثر در استان كهگيلويه و بويراحمد  ۲۴۴ميليون
مترمكعب تخمين زده شده كه ورودي آن  ۴۲درصد كاهش داشته است.
حاجرسوليها در خصوص وضعيت سد دوستي در خراسان رضوي نيز گفت:

پرونده معطل مانده صادرات گاز ایران به عمان

 15سال مذاکرات بیحاصل

آن است كه هر بار تاريخهاي معيني براي
اجراي آن اعالم شده است .در همين چند
سال اخير مســووالن بارها خبر از كليد
خوردن آن دادهاند .در اين راســتا معاون
اول رييسجمهــور اوايل مهرماه ســال
 ۱۳۹۵در ديدار علي بن سعود السنيدي،
وزير بازرگاني و صنايع عمان نفت ،گاز و
ي ميان
انرژي را زمينههاي مناسب همكار 
ايران و عمان دانست و گفت :خوشبختانه
احداث خط انتقال گاز ايران به عمان مراحل
نهايي را طي ميكند كه بايد هرچه سريعتر

آگهي حصر وراثت
نظر به اينكه آقاي مرتضي اسكندريپور داراي شناسنامه شماره ....به شرح دادخواست به كالسه  970840از اين شورا
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين قاسم پور آبكوه به شناسنامه 16019در
تاريخ  96/12/12در اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1علي قاسمپور آبكوه شش  44113صادره از مشهد  /پدر متوفي
 -2اعظم يغموري شش  662صادره از ميانه  /مادر متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مينمايد تا
هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شورا  -شعبه  243شوراي حل اختالف شهرستان مشهد -م الف 14762
آگهي حصر وراثت
نظر به اينكه خانم زهرا درودي داراي شناســنامه شماره  480به شرح دادخواست به كالسه  970768از اين شورا
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رمضانعلي درودي به شناسنامه  205در تاريخ
 97/03/11در اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1رجبعلي درودي ش ش  1294صادره از نيشابور  /فرزند متوفي
 -2حسن درودي ش ش  479صادره از نيشابور  /فرزند متوفي
 -3احمد درودي ش ش  488صادره از نيشابور  /فرزند متوفي
 -4محمدحسين درودي ش ش  521صادره از نيشابور  /فرزند متوفي
 -5زهرا درودي ش ش  480صادره از نيشابور  /فرزند متوفي
 -6مرضيه درودي ش ش  2صادره از نيشابور  /فرزند متوفي
 -7فاطمه درودي ش ش  47صادره از نيشابور  /فرزند متوفي
 -8كنيز رهبري ش ش يك صادره از نيشابور  /همسر متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مينمايد تا
هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شورا  -شعبه  243شوراي حل اختالف شهرستان مشهد -م الف14761
آگهي حصر وراثت
نظر به اينكه آقاي  /خانم فرايدالدين محمدنژاد داراي شناســنامه شــماره  15به شرح دادخواست به كالسه
 970828از اين شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان پري حق پناه
به شناسنامه  15در تاريخ  95/08/28در اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم
منحصر است به:
 -1فرايدالدين محمدنژاد ش ش  15صادره از مشهد  /فرزند متوفي
 -2هاشم محمدنژاد ش ش  1900صادره از مشهد  /فرزند متوفي
 -3پرويز محمدنژاد ش ش  463صادره از مشهد  /فرزند متوفي
 -4طيبه محمدنژاد ش ش  462صادره از مشهد  /فرزند متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مينمايد تا
هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شورا  -شعبه  243شوراي حل اختالف شهرستان مشهد -م الف14760
آگهي حصر وراثت
نظر به اينكه آقاي ابوطالب طالبي داراي شناسنامه شماره  102به شرح دادخواست به كالسه  970831از اين شورا
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان علي اصغر طالبي به شناسنامه  346در تاريخ
 96/12/16در اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1ابوطالب طالبي ش ش  102صادره از شميران  /فرزند متوفي
 -2حسين طالبي ش ش  1480صادره از مشهد  /فرزند متوفي
 -3محمدرضا طالبي ش ش  77صادره از مشهد  /فرزند متوفي
 -4محسن طالبي ش ش  648صادره از مشهد  /فرزند متوفي
 -5مجيد طالبي ش ش  27897صادره از مشهد  /فرزند متوفي
 -6زهرا طالبي ش ش  46239صادره از مشهد  /فرزند متوفي
 -7فاطمه بزمونه ش ش  356صادره از نيشابور  /همسر متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مينمايد تا
هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شورا  -شعبه  243شوراي حل اختالف شهرستان مشهد -م الف 14759
آگهي حصر وراثت
نظر به اينكه آقاي محمدعلي سردار داراي شناسنامه شماره  467به شرح دادخواست به كالسه  970699از اين شورا
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حكيم اماني به شناسنامه 4در تاريخ77/01/25
در اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1قوس الدين آقائي ش ش  3صادره از احمدآباد جمال ره  /فرزند متوفي
 -2مريم آقائي ش ش  94صادره از احمدآباد جمال ره  /فرزند متوفي
 -3مرتضي آقائي ش ش  10صادره از احمدآباد ملك آباد  /فرزند متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مينمايد تا
هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شورا  -شعبه  243شوراي حل اختالف شهرستان مشهد -م الف 14758
آگهي حصر وراثت
نظر به اينكه آقاي محمدحســين صلواتيخراســاني داراي شناسنامه شماره  647به شــرح دادخواست به كالسه
 243/970637از اين شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان معصومه
مكرمتي يزدي به شناسنامه  256در تاريخ  1397/01/23در اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت
آن مرحوم منحصر است به:
 -1محمدرضا صلواتيخراساني ش ش  1157صادره از مشهد  /همسر متوفي
 -2مريم صلواتيخراساني ش ش  6239صادره از مشهد  /فرزند متوفي
 -3محمدحسين صلواتيخراساني ش ش  647صادره از مشهد  /فرزند متوفي
 -4مجيد صلواتيخراساني ش ش  368صادره از مشهد  /فرزند متوفي
 -5محمدحسن صلواتيخراساني ش ش  566صادره از مشهد  /فرزند متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مينمايد تا
هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شورا  -شعبه  243شوراي حل اختالف شهرستان مشهد -م الف 14755

موانع پيشروي اين پروژه برطرف شده و به
مرحله اجرا درآيد .زنگنه نيز در اواخر سال
 ۱۳۹۵درمورد صادرات گاز به عمان اعالم
كرده بود مدل صادرات گاز به عمان تا ۱۰
اسفند مشخص ميشود اما اين موضوع
تحققنيافت.
بيژن زنگنه نيــز در برنامهاي كه به
عنوان وزير پيشــنهادي نفت در دولت
دوازدهم ارائه كرد ذكر كرده بود صادرات
گاز بــه عمان از ســال  ۱۳۹۷و با ۱۰
ميليون مترمكعــب در روز آغاز خواهد

شــد كه اين ميزان در سالهاي ۱۳۹۸
و  ۱۳۹۹بــه  ۲۵ميليون مترمكعب در
روز خواهد رسيد .همچنين در بازههاي
زماني مختلــف تاكيد كرد اين موضوع
دنبال ميشود و تقريبا بحث نقشهبرداري
آن تمام شده است .مشاور اسناد مناقصه
و پيشــنهاد خود را تهيه و ارائه ميكند
كه در اين زمينه مناقصه برگزار شود .در
نهايت در ديداري كه بيژن زنگنه ،وزير
نفت ايران و محمد الرومحي ،وزير نفت
عمان در اواسط فروردينماه سالجاري

آگهي حصر وراثت
نظر به اينكه آقاي  /خانم صدري كاظمي اصفهاني داراي شناســنامه شــماره  241به شــرح دادخواست به كالسه
 230/970219از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابراهيم كاظمي
اصفهاني به شناسنامه  12471در تاريخ  67/11/14در اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت آن
مرحوم منحصر است به:
 -1ماه رخ خانم اخالقي صباحي ش ش  307ت  1310ص از مشهد  /همسر متوفي
 -2منيركاظمي اصفهاني فرزند ابراهيم ش  6518ت  1345ص از مشهد  /فرزند متوفي
 -3صدري كاظمي اصفهاني فرزند ابراهيم ش  241ت  1334ص از مشهد  /فرزند متوفي
 -4زهرا كاظمي اصفهاني فرزند ابراهيم ش يك ت  1333ص از مشهد  /فرزند متوفي
 -5صمد كاظمي اصفهاني فرزند ابراهيم ش  19ت  1339ص از مشهد  /فرزند متوفي
 -6احمد كاظمي اصفهاني فرزند ابراهيم ش  2637ت  1336ص از مشهد  /فرزند متوفي
 -7محمود كاظمي اصفهاني فرزند ابراهيم ش  219ت  1330ص از مشهد  /فرزند متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مينمايد تا
هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شورا  -شعبه  230شوراي حل اختالف شهرستان مشهد  -م الف 14641
آگهي حصر وراثت
نظر به اينكه آقاي رضا محمدي داراي شناسنامه شماره 1791به شرح دادخواست به كالسه 230/970227از اين شورا
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه محمدي به شناسنامه 42170در تاريخ
 68/05/02در اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1سكينه محمدي فرزند علي ش  75ت  / 1305مادر متوفي
 -2علي جان جاليري سعادت آباد فرزند حيدر ش  1052ت  / 1341همسر متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مينمايد تا
هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد
واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شورا  -شعبه  243شوراي حل اختالف شهرستان مشهد -م الف14642
آگهي ابالغ وقت رسيدگي
خواهان علي قزويني فرزند صباح دادخواستي به طرفيت خوانده ابوالفضل افتخاري حسن آباد فرزند حميدرضا به
خواسته رفع تصرف عدواني مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه  9709987575800141شعبه 8
دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي امام خميني شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/05/24ساعت
 10:00تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهولالمكان بودن
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود ،نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه  8دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي امام خميني مشهد -م الف 14639
آگهي ابالغ وقت رسيدگي
خواهان آقاي حسين براتي دادخواستي به طرفيت خواندگان  -1خانم منصوره  -2عليرضا  -3محمد  -4امير  -5مريم
همگي شاه خاصه فرزند رجبعلي  -6عصمت صابري صادقي فرزند اكبر به خواسته الزام به تنظيم سند ملك مطرح
كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه  9709987575700217شعبه  7دادگاه عمومي حقوقي مجتمع
قضايي امام خميني شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/05/27ساعت 10:00تعيين كه حسب دستور
دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهولالمكان بودن خواندگان و درخواست خواهان
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميگردد تا خواندگان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود ،نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر
فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردند.
منشي شعبه  7دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي امام خميني مشهد -م الف 14640
آگهی حصر وراثت
خانم اعظم گرجی چالسباری فرزند محمد نبی دارای شماره شناسنامه  7محل صدور شناسنامه الیگودرز به شرح
دادخواستی که به کالســه پرونده  9709986710200232از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده که
شادروان غالمرضا گرجی فرزند ولیاله به شماره شناسنامه  1211و تاریخ تولد  1343/2/3در تاریخ 1397/3/22
در اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته ورثه منحصر است به:
 -1نام و نام خانوادگی بهاره گرجی شــماره شناسنامه  174-099095-1تاریخ تولد  1370/12/20صادره از اهواز
نسبت فرزند
 -2نام و نام خانوادگی اعظم گرجی چالسباری شماره شناسنامه  7تاریخ تولد  1348/1/3صادره از الیگودرز نسبت
همسر
 -3نام و نام خانوادگی امین گرجی چالســباری شماره شناسنامه  174-004820-2تاریخ تولد  1368/2/27صادره
از اهواز نسبت فرزند
 -4نام و نام خانوادگی فاطمه گرجی شــماره شناســنامه  484-021649-5تاریخ تولــد  1381/10/19صادره از
الیگودرز نسبت فرزند
 -5نــام و نام خانوادگی حاتمه همتیراد شــماره شناســنامه  4840091145تاریخ تولــد  1372/10/24صادره از
الیگودرز نسبت فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد.
15993مالف -شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان ازنا
آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصروراثت طاهره یزدانی ســودجانی فرزند علی به شــرح دادخواست تقدیمی ثبت شده
به کالســه 9709983844500305از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شــادروان غالمرضا اسمعیلزاده سودجانی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم
منحصر است به:
 -1طاهره یزدانی سودجانی فرزند علی به شش ( 130همسر)
 -2یوسف اسمعیلزاده سودجانی فرزند محمد رحیم به شش ( 673پدر)
 -3شوکت حیدری سودجانی فرزند تقی به شش ( 1213مادر)
 -4فاطمه اسمعیلزاده سودجانی فرزند غالمرضا به شش ( 4611310639فرزند)
 -5زینب اسمعیلزاده سودجانی فرزند غالمرضا به شش ( 4611242919فرزند)
 -6زهرا اسمعیلزاده سودجانی فرزند غالمرضا به شش ( 4610827069فرزند)
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک مرتبه آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد.
رحمان آماده -رییس شعبه شورای حل اختالف شماره  5شهرستان شهرکرد

حجم اين سد  ۲۲۵ميليون مترمكعب است كه ورودي آن با كاهش  ۷۴درصدي
روبهرو بوده است .سد زايندهرود نيز داراي ذخيره  ۳۲۰ميليون مترمكعبي بوده كه
ورودي آن  ۵۶درصد كاهش داشته است.
وي افزود :ســد استقالل در استان هرمزگان نيز داراي ذخيره  ۲۰ميليون
مترمكعبي است كه متاسفانه در سالجاري ورودي آب به آن تقريبا معادل صفر
بوده اين در حالي است كه سال گذشته  ۱۰۰ميليون مترمكعب ورودي آب در
اين سد را تجربه كرديم .اين مقام مسوول ماههاي تير و مرداد را حساسترين
مقاطع زماني براي تامين آب شــرب دانســت و افزود :بارندگيهاي سال آبي
تاكنون به  ۱۶۷ميليمتر رســيده اســت كه در نهايت تا انتهاي شهريورماه به
 ۱۷۵ميليمتر ميرسد.
وي با بيان اينكه اين ميزان بارش رتبه  ۴۷نيمقرن اخير را به خود اختصاص
داده است ،گفت :اين ميزان نسبت به سال آبي گذشته  ۲۶درصد و در مقايسه با
مدت متوسط درازمدت  ۳۰درصد كاهش يافته است.
حاجرسوليها با بيان اينكه هشت استان بارندگيهاي به مراتب بهتري را نسبت
به سال گذشــته تجربه ميكنند و مابقي استانها نسبت به درازمدت با كاهش
بارندگي مواجه هستند ،اظهار کرد :پنج استان سيستان و بلوچستان ،هرمزگان،
كرمان ،بوشهر و فارس داراي وضعيت بحراني هستند و بيش از  ۵۰درصد كمبود
بارش داشتهاند.
با يكديگر داشــتهاند در مورد جزييات
اين پروژه به توافق رسيدند و حتي زمان
آغاز آن را نهم تيرماه اعالم كردند .نحوه
اجراي پروژه مذكور به اين صورت است
كه قرار است گاز از رودان به كوه مبارك
و سپس به غرب جاسك منتقل و پس از
آن به عمان صادر شود .همچنين تهران و
مسقط توافق كردند روزانه يك ميليارد
فوت مكعب گاز از ايران به عمان صادر
شــود؛ قرار است بخشي از ظرفيت اين
خط لوله در عمان به گاز طبيعي مايع
(ال ان جي) تبديل و به بازارهاي هدف
صادر شــود و باقي مانده ظرفيت خط
به بازارهاي آتي در كشــورهاي جنوب
خليج فارس اختصــاص يابد .با اينكه
آخرين اخبار در ارديبهشــتماه حاكي
از نزديك شــدن مذاكرات به برگزاري
بــود و قرار بود عمان در خردادماه براي
پروژه ساخت يك خط لوله گاز طبيعي
زيردريايي بين ســوهار و ايران برگزار
كند و همچنين اعالم شــد كار مربوط
به مطالعات بســتر دريا ،طراحي خط
لوله و تجهيزات جانبي و ايســتگاههاي
كمپرسور كامل شــده است ،همچنان
خبري از اجراي اين پروژه نيست .اين در
حالي است كه در اين سالها ،با توسعه
ميدانهاي جديد گازي عمان و كاهش
ظرفيت الانجي مازاد عمان كه قرار بود
به ايران اختصاص يابد احتمال اجراي
چنيــن قراردادي كاهــش يافت اما در
روزهاي اخير رييس شركت صادرات گاز
ايران عنوان كرده است عمانيها به توافق
با ايران پايبندند و در فاز اول اين پروژه

قرار است يكسوم ظرفيت خط لوله به
كارخان ه الانجي اختصاص يابد و در فاز
بعدي ايران به دنبال بازاريابي منطقهاي و
بينالمللي براي گاز خود است .از سويي با
خروج آمريكا از برجام و احتمال بازگشت
تحريمهاي نفتي ،مسووالن وزارت نفت
بايد تالش كنند هرچه سريعتر مذاكرات
 15ساله صادرات گاز ايران به عمان را
با انعقاد يك قرارداد بلندمدت به نتيجه
رسانده و اثر تحريمهاي احتمالي را به
حداقل رسانند.
به نظر نميرســد سايه تحريمها بر
ســر اين موضوع باشــد زيرا وزير نفت
عمان گفته اســت كشــورش به رغم
تحريمهاي آمريكا عليه تهران ،همچنان
پيگير پروژه خــط لوله گاز طبيعي به
ارزش  1/5ميليارد دالر اســت كه اين
سلطاننشين را به ايران متصل ميكند.
البته با وجود اين كه عمان قصد دارد به
پــروژه خط لوله گازي ايران ادام ه دهد،
الرومحي گفته است كه كشورش نيازمند
اطالعات بيشتر درباره جزييات بيشتر در
مورد تحريمهاي آمريكا عليه ايران است.
الزم است در شرايطي كه سايه تحريمها
كشور را تهديد ميكند مسووالن وزارت
نفت با توجه به عالقهمندي عمانيها براي
همكاري گازي با ايران ،هر چه سريعتر با
رعايت منافع ملي ،صادرات گاز به عمان و
همچنين بازاريابي منطقهاي مازاد گاز خود
براي صادرات به كشورهاي حاشيه خليج
فارس از جمله امارات و بحرين را پيگيري
كنندتابتوانبهكمكچنينقراردادامنيت
اقتصادي كشور را ارتقا بخشند.

آگهی حصر وراثت
آقای بهرامعلی احمدی دارای شناســنامه شماره  104به شرح دادخواست به کالسه  970178از این دادگاه
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زینب ترکی هرچگانی به شناسنامه
 4595در تاریــخ  97/1/19اقامتــگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثــه حینالفوت آن مرحوم منحصر
است به:
 -1اسماعیل احمدی ف روزعلی به شش 104
 -2بهرامعلــی احمدی ف روز علــی شش ( 104فرزندان ذکور متوفــی)  -3صدیقه احمدی ف روز علی
به شش 5006
 -4محترم احمدی ف روز علی به شش 70
 -5ســکینه احمدی ف روز علی به شش ( 138فرزندان اناث متوفی) و غیر از افراد نامبرده وارث دیگری
ندارد.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه  1شهرستان بن
آگهی حصر وراثت
آقای عنایتاهلل میراحمدی ســرپیری دارای شناســنامه شماره  99به شــرح دادخواست به کالسه 122/97
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بازعلی میراحمدی
ســرپیری به شناســنامه  13در تاریخ  96/6/7اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن
مرحوم منحصر است به:
 -1ملک تاج ظفری فرزند کرمعلی شش  332همسر متوفی
 -2فرنگیس میراحمدی سرپیری فرزند بازعلی شش  90فرزند
 -3عوضعلی میراحمدی سرپیری فرزند بازعلی شش  97فرزند
 -4علی میراحمدی سرپیری فرزند بازعلی شش  98فرزند
 -5عنایتاله میراحمدی سرپیری فرزند بازعلی شش  99فرزند
 -6زلیخا میراحمدی سرپیری فرزند بازعلی شش  111فرزند
 -7خورشید میراحمدی سرپیری فرزند بازعلی شش  158فرزند
 -8فریده میراحمدی سرپیری فرزند بازعلی شش  161فرزند
 -9کمال میراحمدی سرپیری فرزند بازعلی شش  1فرزند
 -10محمود میراحمدی سرپیری فرزند بازعلی شش  1فرزند
 -11خدیجه میراحمدی سرپیری فرزند بازعلی شش  8فرزند
 -12یوسف میراحمدی سرپیری فرزند بازعلی شش  30فرزند
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد
و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد
واال گواهی صادر خواهد شد.
سید ابراهیم میرفروغی -رئیس شورای حل اختالف شماره  20فرخشهر
آگهی حصر وراثت
خانم کنیز تیموریاصل فرزند مراد علی شناسنامه به شماره  347و محل صدور شناسنامه الیگودرز به شرح
دادخواستی به کالسه پرونده  9709986710200238از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده که
شــادروان محمد دیناری فرزند بخشی به شماره شناسنامه  484-013172-4و تاریخ تولد  1375/3/22در
تاریخ  1397/4/15در اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته ورثه آن منحصر است به:
نــام و نام خانوادگی کنیز تیموریاصل شــماره شناســنامه  347تاریخ تولــد  1345/1/1صادره از الیگودرز
نسبت مادر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور رادر یک نوبت یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او میباشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
15996مالف -شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان ازنا
آگهی حصر وراثت
آقای محمود دهقان فرزند عزیز دارای شناســنامه به شماره  2140محل صدور شناسنامه اصفهان به شرح
دادخواستی به کالسه پرونده  9709986710200236از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده که
شادروان عزیز دهقان فرزند خداداد به شماره شناسنامه  8و تاریخ تولد  1333/4/1در تاریخ 1397/4/15
در اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته ورثه آن منحصر است به:
 -1نام و نام خانوادگی اقدس دهقان شــماره شناســنامه  928تاریخ تولد  1333/1/2صادره از جاپلق نسبت
همسر
 -2نام و نام خانوادگی محمد دهقان شــماره شناســنامه  1807تاریخ تولد  1356/8/20صادره از اصفهان
نسبت فرزند
 -3نام و نام خانوادگی احمد دهقان شــماره شناســنامه  273تاریخ تولد  1360/7/10صادره از ازنا نســبت
فرزند
 -4نام و نام خانوادگی اشــرف دهقان شــماره شناســنامه  522تاریخ تولد  1363/6/1صادره از ازنا نسبت
فرزند
 -5نام و نام خانوادگی حامد دهقان شــماره شناســنامه  4840015181تاریخ تولد  1369/2/23صادره از
ازنا نسبت فرزند
 -6نام و نام خانوادگی مهدی دهقان شــماره شناسنامه  2410تاریخ تولد  1365/11/1صادره از ازنا نسبت
فرزند
 -7نام و نام خانوادگی محمود دهقان شــماره شناســنامه  2140تاریخ تولد  1358/7/9صادره از ازنا نسبت
فرزند
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور رادر یک نوبت یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او میباشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
15994مالف -شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان ازنا
آگهی مزایده (نوبت دوم)
در پرونده کالسه  950877اجرا مهران قنبرپور محکوم است به پرداخت مبلغ  2/250/000/000ریال در حق
آقای قاسم فرزین دوست و هزینههای اجرایی که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس از طی مراحل
قانونی و ارجاع به کارشناســی قیمت اموال توقیفی جمعا به ارزش  2/200/000/000ریال معادل دویســت
وبیســت میلیون تومان برآورد شده و سپس مقرر گردید در روز چهارشنبه تاریخ  97/5/15از ساعت 11
الی  12در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قدس واقع در بلوار شهید کلهر جنب بهشت فاطمه
(س) اموال توقیفی از طریق مزایده به فروش برســد .لذا طالبین میتوانند پنج روز زودتر از تاریخ مزایده
با اطالع و هماهنگی این اجرااز اموال توقیفی بازدید نموده و درصورت تمایل از تاریخ یادشــده در مراســم
مزایده شرکت نمایند .مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید به
عنوان برنده مزایده شــناخته شــده و  %10کل مبلغ فروش فیالمجلس (به همراه فیش واریزی به حساب
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توتال ايران را ترك كرد

به گفته مديرعامل شركت توتال ،اين شركت به دليل عدم امكان معافيت از
تحريمهاي جديد دولت آمريكا ،از طرح پارسجنوبي ايران خارج ميشود.
به گزارش صداوسيما ،پاتريك پويان ،در گفتوگو با شبكه تلويزيوني بي اف ام
فرانسه ،با تاكيد بر اينكه راه ديگري جز خروج از اين پروژه نداشته است ،گفت:
شما نميتوانيد بدون دسترسي به سيستم مالي آمريكا در  ۱۳۰كشور جهان
فعاليت داشته باشيد؛ بنابراين در حقيقت ما قوانين آمريكا را اجرا ميكنيم و
مجبوريم ايران را ترك كنيم.
وي افزود :شركتي مثل ما بايد به قوانيني كه در موردش به اجرا گذاشته
ميشود ،احترام بگذارد؛ بنابراين ما بايد از ايران خارج شويم كه بر اين اساس،
توتال به دليل خروج از طرح توسعه فاز  ۱۱ميدان گازي پارس جنوبي در خليج
فارس  ۴۰ميليون دالر متضرر شده است.
پويان با ابراز اميدواري در باره اينكه يك روز بتوانيم به ايران برگرديم گفت:
براي شركتي در مقياس توتال كه ساالنه  ۱۵ميليارد دالر سرمايهگذاري انجام
ميدهد ،زيان  ۴۰ميليون دالري چندان قابل توجه نيست.

مديرعامل شركت ملي گاز ايران:

 ۴۰درصد يارانه مردم از طريق فروش گاز
تامين ميشود

مديرعامل شركت ملي گاز ايران گفت :تامين ۴۰درصد از يارانه مردم ،ارزآوري
و حفظ محيطزيست از جمله نقشهاي مهم صنعت گاز در كشور است.
به گزارش شــركت ملي گاز ايران ،حميدرضا عراقي درباره جايگاه صنعت
گاز در كشور گفت :اكنون به طور ميانگين بيش از  ۴۰درصد از يارانه مردم از
طريق فروش گاز تامين ميشود ،همچنين استفاده از گاز به جاي سوختهاي
ميان تقطير كه سبب افزايش حجم صادرات بنزين ،گازوييل و مازوت ميشود
و نيز كمك به كاهش آلودگي محيطزيست ،همه بيانگر موقعيت راهبردي گاز
در كشور است.
وي تامين گاز مستمر ،پايدار و ايمن را وظيفه اصلي اين شركت برشمرد و
افزود :توانمندسازي و فرآيندسازي ،دو محور اساسي است كه در اين شركت
بايد به آن توجه شود .همچنين ماموريت ديگر شركت ملي گاز ،حضور فعال
در فرصتهاي مناســب تجارت جهاني گاز است و بايد تالش كنيم با ايجاد
فرصتهاي رقابتي ،حضور فعالي در اين بازار داشته باشيم.
معاون وزير نفت در امور گاز با اشاره به اينكه سال گذشته با وجود سرماي
شــديد در همه استانهاي كشور ،گاز هيچ شهري قطع نشد و خدمترساني
اين شركت به طور مستمر ادامه يافت ،افزود :اين شركت با تمهيدات ويژهاي كه
براي جلوگيري از قطعي گاز انديشيد ،با وجود همه مشكالت توانست رضايت
مردم را جلب كند.
مديرعامل شركت ملي گاز با تاكيد بر مديريت تجديد ساختار صنعت گاز
اظهار كرد :در افق  ۱۴۰۴صنعت گاز كشور بايد به صنعتي رقابتي كه الزمه آن،
مشاركت با بخش خصوصي است ،تبديل شود .همچنين كيفيت بسيار حائز
اهميت اســت زيرا ما تنها به دنبال توليد پايدار نيستيم و بايد توليد براساس
ارزشافزوده باشد .بايد به دانش فني نيز توجه كنيم و دانش فعلي خود را به
سطح صدور خدمات فني به خارج از كشور برسانيم.
وي با اشاره به برنامه اين شركت بهمنظور خصوصيسازي گفت :گام نخست،
برونسپاري فعاليتها به بخش خصوصي است ،بهطوري كه مالكيت در اختيار
دولت و اجراي كار برعهده بخش خصوصي باشد كه اين كار هماكنون در شركت
ملي گاز در حال انجام است.
 2171299054005ســپرده موقت دادگستری نزد بانک ملی شعبه شهرداری قدس) از خرید و الباقی پس
از گذشــت یک هفته وعدم وصول هرگونه اعتراض از خریدار اخذ و کلیه اموال به وی تحویل خواهد شــد.
اموال توقیفی غیر منقول به شرح ذیل میباشد.
 -1سه دانگ مشاع از پالک ثبتی  1233فرعی از  16اصلی دفتر شماره 72به شماره ثبتی  9648صفحه  219به
شماره سریال  2/588161قطعه  808تفکیکی که در حال حاضر به صورت چهاردیواری در سه ضلع به ارتفاع
 2/10متر که از سمت گذر فاقد دیوار میباشد که ششدانگ ارزیابی بدون درنظر گرفتن دیون و تعهداتی من
جمله عوارض شهرداری ،کمیسیون ماده صد شهرداری و دارایی و فضای سبز و عدم واگذاری به صورت صلح
قطعی و غیره که ممکن است وجود داشته باشد انجام شده که با عنایت به موارد مطروحه و بررسی فنی به
عمل آمده قیمت ششدانگ عرصه و اعیان ملک مذکور جمعا به ارزش  2/200/000/000ریال معادل دویست
وبیست میلیون تومان برآورد و اعالم میگردد .با عنایت به مراتب باال ارزش پایه مزایده اقالم به شرح باال به
ارزش  2/200/000/000ریال معادل دویست و بیست میلیون تومان برآورد اعالم میگردد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قدس-مالف 1074
آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر به اینکه آقای حبیباله کاظمــی اقدم بناب طی تقاضای بوارده  964مورخ  1397/03/01و ضمن ارائه
دوبرگ استشــهادیه محلی مصدق شده در دفتر اسناد رسمی شماره  199تهران مدعی است سند مالکیت
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  126/78مترمربع قطعه  3304تفکیکی پالک  1296فرعی از  24اصلی
مفروز و مجزی شده از اصلی مذکور واقع در منطقه  5بلوک  11شهرقدس ذیل ثبت  4101صفحه  356دفتر
امالک جلد  38به نام آقای رستم داودی ثبت صادر و تسلیم گردید و در ادامه تمامی مورد ثبت برابر سند
انتقال شماره  53868مورخ  1392/05/23دفتر  8شهرقدس به آقای حبیباله کاظمی اقدم بناب منتقل و سند
مالکیت تک برگی به شماره چاپی  805965ب  91به نام وی صادر گردید و برابر نامه شماره /890256ب 2/
مورخ  1392/6/31بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب بازداشت میباشد و سند مالکیت فوق به
علت بیاحتیاطی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره
یک ماده  120آئیننامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به
پالک مذکور با وجود سند مالکیت نزدخود میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را
کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید در غیر این صورت پس از انقضای مدت
و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
بهروز حسینزاده -کفیل اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان قدس -مالف 1075
آگهی مزایده (نوبت اول)
در پرونده کالســه  962537اجرا مجتبی انصاری محکوم اســت به پرداخت 100عدد سکه تمام بهار آزادی
بابت اصل خواســته در حق محکوم له خانم پروانه مشهدلو و پرداخت هزینههای اجرایی در حق دولت که با
عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت مال توقیفی جمعا
به ارزش  68/000/000ریال معادل شش میلیون و هشتصد هزار تومان برآورد شده و سپس مقرر گردید
در روز سهشــنبه تاریخ  97/5/02از ســاعت  11الی  12در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان
قدس واقع در بلوار شهید کلهر جنب بهشت فاطمه (س) اموال توقیفی از طریق مزایده بفروش برسد .لذا
طالبین میتوانند پنج روز زودتر از تاریخ مزایده با اطالع و هماهنگی این اجرااز اموال توقیفی بازدید نموده
و درصورت تمایل از تاریخ یادشده در مراسم مزایده شرکت نمایند.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع
و هرکس باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید به عنوان برنده مزایده شــناخته شــده و %10کل مبلغ فروش
فیالمجلس (به همراه فیش واریزی به حساب  2171299054005سپرده موقت دادگستری نزد بانک ملی
شعبه شهرداری قدس) از خرید و الباقی پس از گذشت یک هفته وعدم وصول هرگونه اعتراض از خریدار
اخذ و کلیه اموال به وی تحویل خواهد شد .اموال توقیفی غیرمنقول به شرح ذیل میباشد.
 -1یک دســتگاه خودرو پراید به شماره انتظامی  583ل  27ایران  77رنگ مشکی به شماره موتور 151395
به شــماره شاسی  141228583248که خودرو مدتهاست خوابیده باطری فرسوده است درب عقب چپ
و گلگیر عقب چپ رنگشــدگی و بتونه دارد در بدنه هم بعضی از قطعات بدنه خط وخش دارد و تعویضی
هم دارد که با توجه به وضعیت موجود به ارزش  68/000/000ریال معادل شــش میلیون و هشــتصد هزار
تومان برآورد میگردد .با عنایت به مراتب باال ارزش پایه مزایده اقالم به شرح باال به ارزش 68/000/000
ریال معادل شش میلیون و هشتصد هزار تومان برآورد اعالم میگردد.
زراعتپسند -مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قدس -مالف 1076
آگهی دادنامه
پرونده کالســه  9609982650200926شــعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شــهرقدس تصمیم نهایی شماره
 9709972650200357خواهان :آقای شــاهرخ رحیمی فرزند سرتیب با وکالت آقای سید مهرداد حسینی
فرزند سید عباس به نشانی خیابان استاد مطهری -نرسیده به شریعتی -پالک 8طبقه  3و آقای بهمن بهرامی
خیاط فرزند عباس به نشانی 45متری انقالب -کوچه گل گندم پ 4ط  1واحد  2خوانده :آقای جعفر صادقی
خواســتهها -1 :مطالبه خســارت  -2مطالبه خســارت تاخیر تادیه  -3مطالبه وجه بابت  ...گردشکار :به تاریخ
 97/3/19در وقت مقرر جلسه شعبه دوم به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه  960938تحت
نظر قرار دارد دادگاه با مالحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رســیدگی به شــرح آتی
مبادرت به انشا رای مینماید.
رای دادگاه :درخصوص دعوی آقای شــاهرخ رحیمی فرزند ســرتیپ با وکالت آقای بهمن بهرامی خیاط به
طرفیت آقای جعفر صادقی فرزند خیبر به خواســته صدور حکم دائر بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
سیصد و چهل و پنج میلیون ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه به انضمام خسارت دادرسی دادگاه با عنایت
به مندرجات دادخواســت تقدیمی و ضمائم پیوســت و ادله ابرازی از ناحیه خواهان و عدم حضور خوانده
علیرغم دعوت ایشــان از طریق نشرآگهی و مآال عدم تدارک دفاع و حضور گواه خواهان و اتیان سوگند از
ناحیه خواهان در اجرای مقررات ماده  277قانون آیین دادرسی مدنی ضمن محکومیت خوانده به پرداخت
هزینههای دادرسی مطابق تعرفه حکم به محکومیت ایشان به پرداخت مبلغ  345/000/000بابت اصل خواسته
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم براساس نرخ شاخص تورم
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از
ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
محمدی -رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قدس -مالف 1073
آگهی برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له :علی نظر امیری مشخصات محکوم علیه :مرتضی بختیاری جعفری مجهولالمکان محکوم
به :به موجب دادنامه شماره  29مورخ  97/1/29شورای حل اختالف قدس حوزه  10که وفق دادنامه شماره
 29شعبه  10دادگاه قدس قطعیت حاصل کرده است حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 900/000ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه
از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی
احمد امجدی شایق -رئیس حوزه  10شورای حل اختالف -مالف1077

