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شماره 3826

فاكتورهاي تاثيرگذار بر قيمت نفت در سال ٢٠١٨

نخست

پس از اینکه قیمتهای نفت در سال  ۲۰۱۷تحت تاثیر محدودیت تولید اوپک
تقویت شد ،رییسجمهور آمریکا با دنبال کردن تحریمها علیه ایران و کرهشمالی که
احتماال پیامدهای قابل مالحظهای خواهند داشت ،نگاهها را به ریسکهای ژئوپلیتیکی
تغییر داد.این عالوه بر آشوبهای سیاسی در برخی از اعضای اوپک مانند عراق و لیبی
است که ممکن است موجب کاهش عرضه نفت و صعود قیمتها به سطح  ۷۰تا ۸۰
دالر شود.تحلیلگران سیتیگروپ از جمله اد مورس در گزارشی با عنوان «کارتهای
برنده برای سال »۲۰۱۸اظهار کردند بسیاری از این ابهامات پیامدهای قابل توجهی برای
کاالها دارند.طبق یافتههای نظرسنجی از مدیران صنعت انرژی خاورمیانه ،نگرانیهای
ژئوپلیتیکیبهعنوانعاملاصلیتاثیرگذاربرقیمتهاینفتدرسالجاریمیالدی،جای

کاهش تولید اوپک و غیراوپک را میگیرد ۶۷.درصد از مدیران صنعت انرژی خاورمیانه
در نظرسنجی شرکت «گلف اینتلیجنس» نگرانیهای ژئوپلیتیکی را عمدهترین عامل
موثر بر روند قیمتهای نفت در سال  ۲۰۱۸شناختند .درست زمانی که تاثیر توافق
کاهش تولید اوپک بر ذخایر نفت جهانی ملموس شد ،ریسک ژئوپلیتیکی در سال
گذشته در قیمتها اثر گذاشت .این ریسک نخستین بار با همهپرسی استقالل منطقه
کردستان عراق و واکنش دولت مرکزی این کشور به آن آغاز شد .نگرانیها نسبت به
احتمال مختل شدن عرضه از سوی این منطقه به افزایش قیمتها منجر شد .سپس
پاکسازی سیاسی عربستان و همچنین تشدید تنش میان عربستان سعودی و ایران
بازارها را شــوکه کرد .اقدامات تحریکآمیز کرهشمالی و فروپاشی اقتصادی و خطر
ورشکستگی ونزوئال نیز از دیگر ریسکهای ژئوپلیتیکی مورد توجه در سال ۲۰۱۸
قیمت نفت قویترین شروع سال را در چهار سال گذشته داشتند و

هستند .امسال

معامالت برنت و وست تگزاس اینترمدییت برای نخستین بار از ژانویه سال  ۲۰۱۴در
باالی  ۶۰دالر در هر بشکه گشوده شدند .طبق یافتههای این نظرسنجی ۵۱ ،درصد
از مدیران انتظار دارند متوسط قیمت هر بشکه نفت برنت امسال در محدوده  ۶۰دالر
باشد در حالی که  ۲۲درصد متوسط قیمت برنت را حدود  ۷۰دالر و  ۲۱درصد حدود
 ۵۰دالر پیشبینی کردند .همچنین ۳۴درصد از این مدیران پیشبینی کردند پایبندی
کشورهای اوپک و غیراوپک به توافق کاهش تولید به  ۷۰درصد در سال  ۲۰۱۸برسد.
مجموعا ۳۲درصد پایبندی ۸۰درصدی به توافق کاهش تولید را پیشبینی کردند در
حالی که تنها  ۱۲درصد از این مدیران انتظار پایبندی  ۱۰۰درصدی را داشتند.درباره
مساله عرضه عمومی اولیه سهام آرامکو نیز  ۵۹درصد مدیران پیشبینی کردند این
برنامه در سالجاری میالدی اجرا میشود در حالیکه  ۴۱درصد نسبت به وقوع این
رویداد پیش از پایان سال بدبین بودند.

ربیعی سفرای ژاپن و چین را برای مهار آتش سانچی بسیج کرد؛

وقت طاليي نجات هنوز تمام نشده است

گروه انرژي -در حالي كه نفتكش ايراني براي
هفتمين روز پس از تصادف خود همچنان در آتش
مىسوزد ،مسووالن اعالم كردهاند كه هنوز وقت
طالیی ما تمام نشده است و عملیات ادامه دارد
و در صورت کاهش دما نیروهای تجســس وارد
نفتکش سانچی میشوند.
علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
مسوول کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفتکش
سانچی پس از دیدار هیرویاسو کوبایاشی ،سفیر
کبیر ژاپن در تهران ،در محل ساختمان شرکت
ملی نفتکش ایران گفت :عملیات اطفای حریق
از ســاعت  7:5روز جمعه به وقت شــانگهای از
سوی سه شناور ژاپنی و چینی آغاز شده است و
امیدواریم امروز آتش به طور کلی مهار شود.
وی درباره آخرین شرایط عملیات امداد و نجات
اظهار کرد :چینیها در کنار ژاپنیها عملیات مهار
آتش در نفتکش سانچی را آغاز کردهاند و تاکنون
فوم زیادی روی شــعلههای آتش ریخته شده
است و نیروهای آماده روی عرشه حضور دارند و
ش هستند.
کشتیهای دیگر نیز آمادهبا 
مســوول کمیته ویژه رســیدگی به حادثه
نفتکش ســانچی ادامه داد :دماسنجها در حال
اندازهگیری دمای نفتکش ســانچی هستند و
ش منجر به انفجاری
امیدواریم شعلهور شدن آت 
جدید نشــود .ربیعی گفت :عملیات مهار آتش
نفتکش سانچی به صورت شبانهروزی بوده است و
ما دوباره منتظر هستیم میزان دمای کشتی اعالم
شود ،دمای کنونی نفتکش به اندازهای نیست که
به نیروها اجازه ورود به عرشه را بدهد.
وی افزود :نفتکش سانچی در زمان تصادف با
کشتی فله بر هنگکنگی ،در فاصله  ۱۵۵مایلی

شانگهای بوده که در پی جریان آب جابهجا شده
و اکنون در  ۲۸۰مایلی شانگهای و نزدیکترین
خشــکی از مرز دریایی بین چین و ژاپن ،وارد
آبهای ژاپن شــده و هماینک در فاصله ۱۳۵
مایلی آن قرار دارد.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
تصریح کرد :در صورت مهار آتش نفتکش سانچی،
گروههای امداد و نجات وارد موتورخانه میشوند
زیــرا آتش در جلو و وســط نفتکش همچنان
شعلهور و هماینک دمای کشتی به  35/5درجه
رسیده است.
  عملیاتتجسسباکاهشدماینفتکش
آغاز میشود
مســوول کمیته ویژه رســیدگی به حادثه
نفتکش ســانچی پس از دیدار با سفیر ژاپن در
تهران اعالم کرد :هنوز وقت طالیی ما تمام نشده
است و عملیات ادامه دارد و در صورت کاهش دما
نیروهای تجسس وارد نفتکش سانچی میشوند.
ربیعی با اشــاره به اینکه حریق در نفتکش
سانچی اندکی تحت کنترل درآمده است ،افزود:
چنانچه دمای کشتی اجازه دهد نیروهای تجسس
با انجام عملیات هلیبرن روی عرشه میروند و
عملیات تجسس آغاز میشو د اما امیدوارم دیگر
شاهد انفجار جدیدی نباشیم.
 تشکیل ستاد مشــترک ایران ،چین
و ژاپن
ربیعی از تشکیل ستاد مشترک میان ایران،
چین و ژاپن در بندر شانگهای خبر داد و گفت :این
ستاد عملیاتی فرآیند مهار آتش نفتکش سانچی و
عملیات امداد و نجات را بررسی میکند.
وی با اشــاره به مفقود شدن خدمه نفتکش
سانچی گفت :پس از آنکه پیکر یکی از مفقودان

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقای روح اله ثامنی فرزند علی محمد
خواهان خانم اکرم ترابی گودرزی دادخواستی بطرفيت خوانده فوق بخواسته طالق مطرح که
به این شعبه ارجاع و بشماره پرونده کالسه  9609980202301132شعبه  253دادگاه خانواده
مجتمع قضایی خانواده یک تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ  1396/11/29ساعت  9/30تعيين
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیين دادرسي مدني بعلت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یکنوبت در یکي از جراید کثيراالنتشار آگهي ميگردد
تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهي بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه
حاضر گردد .
مدیر دفتر شعبه  253دادگاه خانواده یک تهران
137122
آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقای محمد تحقيقی حاجی علی زاده
مهناز بهرام آبادی  -جواد خسروآبادی
خواهان حامد برزنونی دادخواستي بطرفيت خواندگان محمد تحقيقی حاجی علی زاده  -شرکت
پروژه های زیست محيطی کيو محيط  -مهناز بهرام آبادی  -جواد خسروآبادی بخواسته الزام
به ایفای تعهد (مالی) مبنی بر  -مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و بشماره
پرونده کالسه  9609980237700359شعبه  48دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهيد
مدنی تهران ثبت و وقت رسيدگی مورخ  1396/12/12ساعت  9/30تعيين که حسب دستور
دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیين دادرسي مدنی بعلت مجهول المکان بودن خواندگان و
درخواست خواهان مراتب یکنوبت در یکي از جراید کثيراالنتشار آگهي ميشود تا خواندگان ظرف
یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی بدفتر بدادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردند
بنشانی  :تهران  ،خ انقالب خ قدس روبروی خ پورسينا.
منشی دادگاه حقوقی شعبه  48دادگاه عمومی حقوقی م ق ش مدنی تهران
136379
آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقایان بهمن جاهد ،اصغر ،علی اکبر و
خانمها زهرا ،فاطمه ،مهری شهرت همگی مالئی و عذرا خانم عربعلی و قاسم اسدی
خواهان ها آقای آقایان و خانمها مسعود ،مرجان ،مصطفی شهرت هر  3حاج حسنی و
محمدرضا ،مرتضی،مجتبی ،مریم بانو شهرت همگی حسنی با وکالت خانم مریم بانو دادخواستي
بطرفيت خواندگان فوق بخواسته تخليه مطرح که به این شعبه ارجاع و بشماره کالسه
 9609980943500803شعبه  229دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهيد مطهری تهران
ثبت و وقت رسيدگي مورخ  1396/12/07ساعت  11/-تعيين که حسب دستور دادگاه طبق
موضوع ماده  73قانون آیين دادرسي مدنی بعلت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست
خواهانها مراتب یکنوبت در یکي از جراید کثيراالنتشار آگهي ميگردد تا خواندگان ظرف یکماه پس
از تاریخ انتشار آگهی بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه ثانی دادخواست
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردند نشانی  :تهران
 یافت آباد کوی وليعصر مجتمع قضایی شهيدمطهریمنشی دادگاه حقوقی شعبه  229دادگاه عمومی حقوقی م ق ش مطهری تهران
135498
آگهی حصر وراثت
خانم زهرا حسنی به ش ش  6113مطابق دادخواست تقدیمی بکالسه  960574از این شعبه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان حسن خيربين قاضيانی
ش ش  4023در تاریخ  1396/8/15اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت
آن مرحوم منحصر است به  -1 :رسول ش ش  3895ت ت  -2 ، 1354/01/28محمد حله ش ش
 0111018625ت ت  -3 ، 1386/9/6اکرم ش ش  7989ت ت  1355/6/7شهرت هر سه خيربين
قاضيانی ص از تهران فرزندان متوفی  -4زهرا حسنی به ش ش  6113ت ت  1352/11/30ص
از تهران همسر متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبوررا باستناد ماده  361قانون امور حسبی در یکنوبت آگهی مينماید تا هرکس اعتراضی دارد
و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه بدادگاه تقدیم دارد واال
گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
رئيس شعبه  916م شماره نوزده شورای حل اختالف شهرتهران
135504
آگهی ابالغ رای
پرونده کالسه  9609982163800247شعبه  213دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهيد
مفتح تهران (بنشانی تهران بلوار آیت اهلل کاشانی نرسيده به ميدان شهرزیبا خ مخابرات جنب
کانون اصالح و تربيت) تصميم نهایی شماره  9609972163801035خواهان  :خانم زهرا خواجه
نوری رنجبر فرزند احمد بنشانی تهران پونک ایران زمين شمالی شکوفه  3پ  35خواندگان
 -1 :سيدمهدی  -2سيدرضا  -3سيدحسين  -4سيدحسن  -5سيدمصطفی  -6عزت السادات
 -7حرمت السادات  -8نيره السادات  -9مالحت  -10زهرا شهرت هر  10نفر ضرابی الحسينی
مجهول المکان خواسته  :تنفيذ صلح نامه (اموال منقول) گردشکار  :دادگاه با اعالم ختم دادرسی
بشرح زیر مبادرت بصدور رأی مينماید :
رأی دادگاه
در خصوص دعوی زهرا خواجه نوری رنجبر بطرفيت  -1سيدمهدی  -2سيدرضی  -3سيدحسين
 -4سيدحسن  -5سيدمصطفی  -6عزت السادات  -7حرمت السادات  -8نيره السادات  -9مالحت
 -10زهرا شهرت هر  10نفر ضرابی الحسينی بخواسته تقاضای تنفيذ صلحنامه وا لزام به تنظيم
سند رسمی و پرداخت هزینه های دادرسی یکدانگ از ششدانگ پالک ثبتی  3028فرعی از 118
اصلی واقع در بخش ثبتی  11تهران با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و سایر محتویات پرونده
خصوص ًا صلحنامه موضوع دعوی که شخص متصالح غير از خواهان دعوی است و از نظر دادگاه
خواهان در دعوی مطروحه ذینفع نميباشد لذا و به استناد بند  10ماده  84و ماده  89قانون آیين
دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم ميگردد قرار صادره حضوری و ظرف مهلت  20روز
از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور بخدمت در شعبه  213دادگاه حقوقی تهران
133639

یافت شــد خبر دیگــری از  ۳۱خدمه نفتکش
نداریم ،شبیهســازیها در حال انجام اســت و
امیدواریم با پایین آمدن دمای کشــتی نیروها
بتوانند وارد شوند.
ربیعــی درباره امید به یافتن مفقودان گفت:
نمیتــوان پیشبینی کرد اما نمیخواهیم خبر
نگرانکننده بدهیم .باید به خانوادههای مفقودان
آرامش بدهیم.
مسوولکمیتهویژهرسیدگیبهحادثهنفتکش
سانچی تصریح کرد :ما هرچه در توان داریم انجام
میدهیم .در این راستا با سفیران چین و ژاپن در
ایران گفتوگوهایی صورت گرفته است.
ربیعی یادآور شد :هنگامی که از کارشناسان
درباره وضع خدمه نفتکش سانچی میپرسم
به من پاســخ میدهند کــه پیشبینی این

موضوع نیازمند علم پیچیدهای است ،ما هنوز
وقت طالیی داریم و هرچه در توان داشــتیم
انجام دادهایم.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران نيز با
اشاره به آغازعملیات اطفای حریق از بامداد دیروز

از سوی کشتیهای چینی ،آخرین وضع ،اقدامها و
تالشها برای اطفای آتش و نجات جان دریانوردان
نفتکش سانچی را تشریح کرد.سیروس کیانارثی
با بیان اینکه پس از غروب آفتاب به وقت محلی،
چینیها عملیات نجات را متوقف کرده بودند ،گفت:
کشتیهای مستقر در منطقه همگی درگیر عملیات
شــده و عملیات مهار آتش را شروع کردند.وی با
بیان اینکه روز گذشته چهار یدککش درگیر مهار
آتش بودند و دومین یدککش آتشخوار ژاپنی نیز
که شب گذشته به منطقه رسید از دیروز کار خود
را آغــاز کرد ،افزود :هنوز میزان زیادی از محموله

آگهی ابالغ رای
تاریخ  96/9/21پرونده کالسه  472/96شماره دادنامه  1430/96مرجع رسيدگی شعبه 256
دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران خواهان  :خانم منيرالسادات رسولی لنگرودی
فرزند ميرشمس الدین بنشانی تهران خ هفده شهریور ميدان شکوفه خ دژکام ک موسوی پ 22
ط همکف خوانده  :آقای محمدرضا مرادخانی داویجانی فرزند غالمحسين مجهول المکان خواسته
 :طالق به درخواست زوجه گردشکار  :خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفيت خوانده باال
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت
فوق العاده دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکيل است و با توجه به محتویات پرونده ختم
رسيدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دادگاه
در خصوص دادخواست خانم منيرالسادات رسولی لنگرودی بطرفيت آقای محمدرضا مرادخانی
داویجانی بخواسته صدور حکم طالق به دليل عسر و حرج دادگاه از توجه به محتویات پرونده
منجمله تصویر مصدق سند نکاحيه ضميمه پرونده و اظهارات طرفين وجود علقه زوجيت دایم
بين زوجين را محرز ميداند خواهان مدعی گردیده است در تاریخ  1372/5/29با خوانده ازدواج
نموده است و حاصل آن یک فرزند پسر بنام شایان مرادخانی که هم اکنون  22ساله است می
باشد و از سن حضانت خارج است و مهریه وی در سال عقد یک ميليون تومان وجه نقد بوده
است و به دليل اینکه خوانده اعتياد به مواد مخدر دارد و بابت سرقت محکوميت کيفری دارد و
مدت  8ماه است که خانه و زندگی مشترک را ترک نموده و مکان نامعلومی رفته است و من و
فرزندم را بالتکليف رها کرده است و نفقه پرداخت نمی نماید در عسر و حرج شدید قرار گرفته
تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد و در قبال طالق کل مهریه خود را به زوج بذل می
نماید و در سن یائسگی به سر می برد و هيچگونه ادعای مالی دیگری ندارد و جهت اثبات ادعای
خود شهود معرفی کرده است و شهود ادعای خواهان را تایيد می نماید و از طرفی تالش دادگاه و
داوران در حصول سازش و اصالح ذات البين موثر در مقام نبوده و زوجه همچنان اصرار بر طالق
دارد لذا با احراز عسر و حرج زوجه خواسته وی را وارد تشخيص دانسته و به استناد ماده  1129و
 1130قانون مدنی و قاعده فقهی الضرر و الضرار فی االسالم و اینکه شارع حکيم تکليف بماالیطاق
نمی فرماید خوانده را به مطلقه نمودن خواهان ملزم و محکوم می نماید طرفين می توانند با
حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق پس از اجرای صيغه طالق واقعه مزبور را به ثبت برسانند
نوع طالق با توجه به اینکه زوجه کل مهریه خود را به زوج بذل نموده است و در سن یائسگی
بسر می برد بائن می باشد رعایت وجود شرایط صحت اجرای صيغه طالق حسب مورد به عهده
مجری صيغه خواهد بود به استناد ماده  33قانون حمایت از خانواده مجلس شورای اسالمی مدت
اعتبار حکم شش ماه پس از تاریخ ابالغ رای فرجامی یا انققضای مهلت فرجام خواهی می باشد به
استناد تبصره ذیل همان ماده در صورت امتناع زوج از حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق
به سردفتر مربوطه نمایندگی در اجرای صيغه طالق تفویض می گردد رای صادره غيابی ظرف
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و ظرف بيست روز دیگر قابل تجدیدنظر
در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئيس شعبه  256دادگاه عمومی حقوقی تهران
137135
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی
به  -1 :آقای حسين مختاری اميرمجدی  -2آقای شهریار مختاری اميرمجدی  -3آقای فرهاد
مصور رحمانی  -4خانم آرزو ستقری  -5خانم مریم مختاری اميرمجدی  -6خانم آرميتا حسنی -7
خانم پروین نصيری لزکی  -8آقای سهراب مصور رحمانی  -9خانم ندا رزمی مرنی  -10خانم ملينا
حسنی  -11آقای علی مختاری اميری مجدی  -12آقای امين حسنی  -13خانم شمسی پوربخش
 -14بهرام یادگار پيشه وری تجدیدنظرخواه شهرداری تهران دادخواست تجدیدنظرخواهی
به طرفيت تجدیدنظرخواندگان مذکور نسبت به دادنامه شماره  9609972164101050در
پرونده کالسه  960392شعبه  216تقدیم که طبق موضوع ماده  73و  346قانون آیين دادرسی
مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخواندگان مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی
از جراید کثيراالنتشار آگهی می گردد تا تجدیدنظرخواندگان ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارند کتب ًا به این دادگاه ارائه نمایند در غير
اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام
خواهد شد .
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  216دادگاه حقوقی م ق ش مفتح تهران
137116

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقای حميد
حميدی فرزند غالم
شاکی آقای یوسف طالبی شكایتی عليه آقای حميد حميدی فرزند
غالم دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح که به این شعبه ارجاع و
بشماره پرونده کالسه  9509982136000699شعبه  1010دادگاه کيفری 2
مجتمع قضایی وليعصر تهران ( 1010جزایی سابق) ثبت و وقت رسيدگي
مورخ  1396/12/07ساعت  8 :30تعيين که حسب دستور دادگاه طبق
موضوع ماده  73قانون آیين دادرسي مدني بعلت مجهول المكان
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یكنوبت در یكي از جراید
کثيراالنتشار آگهي ميگردد تا خوانده ظرف یكماه پس از تاریخ انتشار
آگهی بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي
در دادگاه حاضر گردد نشانی  :تهران  ،خ خيام خ بهشت روبروی پارک
شهر ساختمان روزنامه رسمی کشور
مدیر دفتر شعبه  1010دادگاه کيفری  2م ق وليعصر تهران
67854
( شعبه  1010جزایی سابق)

خبر

هشدار وزیر نیرو برای بیآبی

میعانات گازی باقی مانده است و همچنان آتش
ادامه دارد اما خوشبختانه امروز شرایط بهتر است
و شعلهها کاهش یافتهاند .مدیرعامل شرکت ملی
نفتکش ایران درباره امکان مهار آتش در روز جمعه
با بیان اینکه هر احتمالی وجود دارد اما امیدواریم
عملیات امروز به خاموش شدن آتش منجر شود،
تاکی د کــرد :از همه امکانات بــرای مهار آتش و
تعیینتکلیف سرنشینان استفاده میشود .کیانارثی
با اشاره به نشست علی اصغر خاجی ،سفیر ایران در
چین با مسووالن سازمان امداد و نجات دریای چین
در شانگهای گفت:لی که چیانگ ،نخستوزیر چین
هــم برای فراهم کردن امکانات الزم برای امداد و
نجات از سوی نهادهای مرتبط دستورهای مهمی
را صادر کرده است.
وی افزود :امروز شرایط بهتر شده و چند نفر از
نیروهای متخصص شرکت ملی نفتکش از دیروز
توانســتند در مرکز عملیات مهار آتش در چین
حضور داشته باشند.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش با بیان اینکه
حضور نیروهای متخصص ایرانی در مرکز مدیریت
حادثه و کمیته بحران چین ،میتواند شــرایط را
بهتر کرده و سبب اطمینانبخشی برای مردم شود،
افزود :به دلیل اینکه جریان باد به صورتی است که
نفتکش را به سوی آبهای ژاپن منتقل میکند،
تالش کردهایم که کشتیهای آتشخوار ژاپنی را نیز
وارد عملیات کنیم.
نفتکش ایرانی حامل حدود یک میلیون بشکه
میعانات گازی صادراتی ایران به کرهجنوبی عصر
 ۱۶دیماه پس از برخورد یک کشتی باری با آن،
طعمه حریق شد.کشتی فلهبر هنگکنگی به نام
«کریستال» با مالکیت یک شرکت لجستیکی در
استان «جه جیانگ» چین حاوی  ۶۴هزار تن غله
بود که از آمریکا به مقصد استان «گوانگ دونگ» در
جنوب چین میرفت و در بین راه به کشتی نفتکش
«سانچی» با مالکیت شرکت «برایت» از جمهوری
اسالمی ایران برخورد کرد .این حادثه سبب انفجار
و آتشسوزی در کشتی نفتکش شد و با توجه به
پیداشدن یک پیکر از سرنشینان این نفتکش از
سرنوشت  ۳۱سرنشین دیگر خبری نیست.

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقای احمد گالبيان فرد فرزند مهراب
خواهان شرکت ليزینگ خودروکار با وکالت راحله ميرزایی دادخواستي بطرفيت خوانده
فوق بخواسته استرداد مال یک دستگاه کاميون بنز الکا بشماره 181ع  14ایران  48فک پالک
خودرو موصوف – مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع و بشماره پرونده کالسه
 9609982164100999شعبه  216دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهيد مفتح تهران ثبت
و وقت رسيدگي مورخ  1397/01/22ساعت  9/-تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع
ماده  73قانون آیين دادرسي مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان
مراتب یکنوبت در یکي از جراید کثيراالنتشار آگهي ميگردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ
انتشار آگهی بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد نشانی  :تهران  -بلوار
آیت اله کاشانی نرسيده به ميدان شهرزیبا خ مخابرات جنب کانون اصالح و تربيت
منشی دادگاه حقوقی بدون مجوز ثبت مجدد پرونده شعبه  216دادگاه
137108
عمومی (حقوقی) م ق ش مفتح تهران
آگهی ابالغ اجرائيه
محکوم له  :شرکت نوین چوب و صنعت آسيا بنشانی تهران خ کارگر جنوبی پایين از ميدان حر
پ  93محکوم عليه  :اميرحسين بتوهائی فرزند ابوالفضل مجهول المکان محکوم به  :بموجب
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره  9610092164602977و شماره دادنامه مربوطه
 9609972164600327محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ  355/250/000ریال بابت
اصل خواسته و  21/669/750ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکيل برابر تعرفه و
پرداخت خسارت تاخير تادیه از تاریخ صدور (چکها) براساس شاخص قيمت ساالنه بانک مرکزی
ایران تا زمان پرداخت دین در حق محکم له و پرداخت نيم عشر دولتی محکوم عليه مکلف است
از تاریخ ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد .
مدیر دفتر شعبه  221دادگاه عمومی حقوقی م ق ش مفتح تهران
136375
آگهي ابالغ اجرائيه
مشخصات محکوم له  :احمد باقرپور فرزند غالمرضا بنشانی  :تهران  ،خ پاسداران  -بوستان 6
خ ش سپهری نبش گلشن شرقی پ  15ط  2مشخصات محکوم عليه  :مجتبی عباسی فر فرزند
حسن مجهول المکان محکوم به  :بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه بشماره دادنامه مربوط
 9609972164100714محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ دویست و بيست و دو ميليون
و دویست و پنجاه هزار ریال با احتساب خسارات تاخير در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست
( )96/1/30لغایت زمان وصول آن با احتساب خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق
الوکاله وکيل جمعا بمبلغ  14/505/750ریال در حق محکوم له وایضا محکوم عليه محکوم است
به پرداخت نيم عشر دولتی به نفع صندوق دولت  ،محکوم عليه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائيه
ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  216دادگاه عمومی حقوقی م ق ش مفتح تهران
137112

آگهي احضار متهم
در پرونده کالسه 6/96/853د این دادیاری آقای عزیز جزی به اتهام
رانندگی بدون گواهينامه تحت تعقيب ميباشد نظر به اینكه متهم فوق
مجهول المكان بوده و وقت پرونده به یكماه پس از نشر آگهی تعيين
گردیده است بدینوسيله بتجویز ماده  174قانون آئين دادرسي دادگاههای
عمومی و انقالب در امور کيفری بنامبرده ابالغ ميگردد تا در وقت مذکور
جهت رسيدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این دادیاری حاضر شود در غير
اینصورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصميم خواهد شد.
دادیار شعبه ششم دادیاری دادسرای ناحيه  12تهران
/67864م الف
آگهي احضار متهم
در پرونده کالسه بایگانی  960705این بازپرسی آقای حميدرضا قراخانلو
به اتهام کالهبرداری و خيانت در امانت تحت تعقيب است نظر به اینكه
متهم فوق مجهول المكان ميباشد لذا ظرف مهلت یكماه از تاریخ نشر آگهی
 ،بدینوسيله بتجویز ماده  174قانون آئين دادرسي دادگاههای عمومی
و انقالب در امور کيفری بنامبرده ابالغ ميگردد تا در وقت مذکور جهت
رسيدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این بازپرسی حاضر شود در غير
اینصورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصميم خواهد شد.
بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحيه  12تهران
/67865م الف
آگهي احضار متهم
در پرونده کالسه 6/96/13د این دادیاری آقای محسن بختياری به اتهام
توهين  -تهدید  -افتراء و ایراد ضرب و جرح عمدی تحت تعقيب ميباشد
نظر به اینكه متهم فوق مجهول المكان بوده و وقت رسيدگی پرونده به
یكماه پس از نشر آگهی تعيين گردیده است بدینوسيله بتجویز ماده 174
قانون آئين دادرسي دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری بنامبرده
ابالغ ميگردد تا در وقت مذکور جهت رسيدگی و دفاع از اتهام انتسابی
در این دادیاری حاضر شود در غير اینصورت طبق مقررات قانونی اتخاذ
تصميم خواهد شد.
دادیار شعبه ششم دادسرای ناحيه  12تهران
/67863م الف

در حال حاضر وضعیت آب کشــور در شرایط زیر نرمال قرار دارد .به
همین دلیل وزیر نیرو هشدار داده در بخشهایی نظیر کشاورزی ،صنعت
و محیطزیست در سالجاری آبی یعنی تا پایان شهریور ،۱۳۹۷با مضایقی
مواجه خواهند شد اما سعی خواهیم کرد پس از تسهیم عادالنه کمآبی
چنانچه بخشی با کاهش بیشتری مواجه بود براساس ضوابط و مقررات
بتوانیم منابع مالی مورد نیاز و خسارات مربوطه را جبران کنیم.بر اساس آمار و
ارقام موجود ،در حال حاضر  ۲۵درصد منابع آبی کشور بدون منبع درآمدی
بوده این در حالی است که باید این عدد زیر  ۱۵درصد باشد .به همین دلیل
بسیاری از کارشناسان معتقدند مصرف آب کشور باید از  ۱۰۰میلیارد به
 ۷۰میلیارد مترمکعب کاهش یابد.همچنین میزان هدررفت ضایعات آب
در سطح کشور بین  ۳۰تا  ۳۵درصد بوده و این به آنمعناست که بالغ
بر  ۲۴میلیارد مترمکعب آب آن هم در شرایطی که با بحران و تنش آبی
مواجه هستیم دور ریخته میشود .از سوی دیگر ۱۰درصد بارش مستمر در
طول سال منجر به تامین  ۲۰تا  ۲۵درصد آب و منابع آبی مورد نیاز کشور
میشود و میزان آب تجدیدپذیر در سطح کشور  ۱۱۴میلیارد مترمکعب
بوده و از مجموع آب مصرفی در کشور  ۹۰درصد آن در روستاها مصرف
میشود و ۹۴درصد از اشتغالهای مستقیم و غیرمستقیم کشور هم مرتبط
با بخش کشاورزی بوده است.برای حل مشکل بیآبی در این زمان تدبیر
دولت آن است که با تامین آب شرب از مردم بخواهند در چنین شرایطی
که شرایط طبیعی از نظر میزان بارشها نیست ،از اسراف آب بپرهیزند چراکه
کشاورزان در حاشیه شهرها با مشکالت جدی از نظر تامین آب و کشت
و استمرار معیشتشان مواجهان د اما در همان شهرها تا چند برابر الگوی
متعارف مصرف شاهد مصرف آب شرب و بهداشت هستیم.از سوی دیگر
در آخرین جلسه شورای عالی آب به موضوع باروری ابرها و نیز استفاده
از منابع آب ژرف توجه و قرار شد این دو موضوع در دستور کار جلسات
کمیته تخصصی شوراها قرار گیرد تا امکان تامین آب از اینگونه روشها
نیز مورد بررسی قرار گیرد.در همین راستا رضا اردکانیان وزیر نیرو معتقد
است موضوع تخصیص حقآبه در بخشهای مختلف مربوط به سالهای
نرمال است و زمانی که پروانهای برای حقآبه در بخشی صادر میشود در
آن ذکر میشود که میزان آب تخصیصیافته به فرض آن است که در آن
سال روانآبها و بارشهای کشور هماندازه با سالهای نرمال باشد و اگر
سال به اصطالح زیر نرمال بود ،متناسب با قوانین موجود سهمیه بخشهایی
با کاهش مواجه خواهد شد.وضعیت خشکی در پاییز و ادامه آن براساس
اطالعات منتشره از سوی مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان
هواشناسی ،نشان از شرایط کمآبی شدید در تابستان سال آتی را دارد لذا
امروز توجه ویژه به برنامهریزی تامین آب در فصل تابستان و در صورت
ادامه آن برای سالهای آینده نیز ضروری است.همچنین کاهش بارندگی،
افزایش درجه حرارت و درنتیجه افزایش تبخیر و تعریق و کاهش میزان
آب تجدیدشونده از ۱۳۰میلیارد به ۷۰میلیارد مترمکعب در سالهای آتی
و استفاده روزافزون از منابع آبی برای مصارف مختلف و به ویژه کشاورزی
ضرورت توجه به تغییر نحوه مصرف آب خانگی ،الگوی کشــت و روش
آبیاری را انکارناپذیر میکند .در این خصوص نهتنها وزارت نیرو بلکه تمام
آحاد جامعه از مصرفکنندگان و کنشگران تا دستگاههای دولتی متولی
مصارف آب باید روشهای جدیدی را برای سازگاری با تغییرات اقلیمی و
افزایش تابآوری برای توسعه پایدار ایجاد کنند.

آگهی ابالغ رای
پرونده کالسه  9609980231300482شعبه  148دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهيد
محالتی تهران (بنشانی تهران بزرگراه شهيد محالتی (آهنگ) نبرد جنوبی بلوار کوثر جنب باغ
گل) تصميم نهایی شماره  9609970231300919خواهان  :خانم زهرا ملک زاده فرزند محسن
با وکالت خانم فاطمه دوکوهکی فرزند غظنفر بنشانی تهران خ پيروزی بلوار ابوذر بين پل  5و 6
جنب دادسرای محالتی پ  266خواندگان  -1 :آقای فریور اردوباری  -2خانم فرنوش اردوباری
فرزند نادرخان هر دو مجهول المکان خواسته ها  -1 :الزام به تنظيم سند رسمی ملک  -2مطالبه
خسارت دادرسی
رأی دادگاه
در خصوص دعوی خانم زهرا ملک زاده با وکالت خانم فاطمه دوکوهی و بهزاد توکلی به طرفيت
خواندگان  -1فرنوش اردوباری  -2فریور اردوباری به خواسته الزام خواندگان به تنظيم و انتقال
رسمی سه دانگ یک قطعه زمين با بنای احداثی جزء پالک ثبتی  49899فرعی از  4476اصلی
بخش  7تهران و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه حسب
استعالم به عمل آمده از ثبت منطقه خاوران تهران مورث خواندگان مالک رسمی پالک ثبتی یاد
شده می باشد که آن را طی سند وکالت بالعزل با قيد خرید و فروش به خوانده اول واگذار
و خوانده اول نيز سه دانگ پالک ثبتی یاد شده را طی سند عادی مورخه 80/2/16به خواهان
منتقل نموده است و با توجه به اینکه مورث خواندگان فوت نموده است و دادنامه اانحصار وراثت
شماره  150/4/89مورخه  89/2/11صادره از شورای حل اختالف حوزه  4تهران موید این موضع
می باشد و نظر به اینکه پس از فوت مورث خواندگان نامبردگان به ميزان سهم االرث خود سند
مالکيت جداگانه اخذ نموده اند و خواندگان دفاعی به عمل نياورده اند دادگاه ضمن احراز مبيع
اخذ شده بين خوانده اول و مورث وی و اینکه از آثار عقد بيع انتقال رسمی مبيع به خریدار است
لهذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخيص و به استناد مواد  198و  519قانون این دادرسی مدنی
و مواد  10و  219و  220قانون مدنی حکم به محکوميت خواندگان به تنظيم و انتقال رسمی سه
دانگ یک قطعه زمين جزء پالک ثبتی یاد شده و پرداخت مبلغ  1/149/375ریال هزینه دادرسی
و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غيابی و
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه ميباشد .
رئيس شعبه  148دادگاه عمومی حقوقی تهران
137131

آگهي احضار متهم
بدینوسيله به متهم هادی رضایی نيارکی دایر بر استفاده از سند مجعول و تحصيل
مال از طریق استفاده غير مجاز از سيستم رایانه ای که فعال مجهول المكان ميباشد
ابالغ ميگردد که جهت دفاع از خودشان در پرونده کالسه  960464ظرف یكماه
پس از انتشار این آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای ویژه جرائم رایانه ای و
ارتباطات ناحيه  31تهران حاضر شود این آگهی به استناد ماده  115قانون آیين
دادرسی کيفری فقط یكنوبت منتشر ميگردد چنانچه متهم در مهلت مقرر قانونی
در این شعبه حاضر نشوند تصميم قانونی اتخاذ خواهد شد.
بازپرس شعبه اول دادسرای ویژه جرائم رایانه ای و
/67867م الف
ارتباطات ناحيه  31تهران
آگهي احضار متهم
در پرونده کالسه  960216در این شعبه دادیاری متهم خانم مریم تيموری
قره چاه فرزند چراغعلی به اتهام توهين و تهدید در فضای مجازی تحت
تعقيب ميباشد نظر به اینكه متهم فوق الذکر مجهول المكان بوده و وقت
پرونده به یكماه پس از نشر آگهی تعيين گردیده است  ،بدینوسيله بتجویز
ماده  174قانون آیين دادرسي کيفری مصوب  1392بنامبرده ابالغ ميگردد
تا در وقت مذکور جهت رسيدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه
دادیاری به آدرس  :تهران  -خ شریعتی پائين تر از خ بهار شيراز نبش ک
فرهاد  2دادسرای ناحيه  - 31حاضر شوند در غير اینصورت طبق مقررات
قانونی اتخاذ تصميم خواهد شد.
دادیار شعبه هشتم دادسرای ناحيه  31تهران
/67866م الف

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقای احمد
مرادی ریملی
متهم آقای آقای احمد مرادی ریملی دائر بر رانندگی بدون گواهينامه مطرح
که به این شعبه ارجاع و بشماره پرونده کالسه  9509982137000621شعبه
 1010دادگاه کيفری  2مجتمع قضایی وليعصر تهران ( 1010جزایی سابق) ثبت
و وقت رسيدگي مورخ  1396/12/06ساعت  8 :30تعيين که حسب دستور
دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیين دادرسي مدني بعلت مجهول
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یكنوبت در یكي از جراید
کثيراالنتشار آگهي ميگردد تا خوانده ظرف یكماه پس از تاریخ انتشار آگهی
بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر
گردد نشانی  :تهران  ،خ خيام خ بهشت روبروی پارک شهر ساختمان روزنامه
رسمی کشور
مدیر دفتر شعبه  1010دادگاه کيفری  2م ق وليعصر تهران
67855
( شعبه  1010جزایی سابق)

