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اخبار انرژی

کسب و کارها دچار تعدیل نیرو ،افت شاخصها و کاهش تولید شدهاند

محموله نفتکش ایرانی در چین تخلیه شد
آمار رفینیتیو آیکان و اطالعات عامالن کشتیرانی نشان داد یک کشتی حامل
دو میلیون بشکه نفت ایران در یک مخزن رسمی در بندر دالیان واقع در شمال
شرقی چین تخلیه بار کرد.به گزارش رویترز ،ایران که سومین تولیدکننده بزرگ
عضو اوپک است ،در آستانه بازگشت تحریمهای آمریکا علیه صنعت نفت که از
چهارم نوامبر اجرایی میشود با کمبود نفتکش برای حمل نفت خود مواجه شده
اســت .ایران در دوران قبلی تحریمها در ســال  ،۲۰۱۴نفت را در مخازن نفتی
در دالیان نگهداری میکرد و ســپس آنها را به خریداران در کره جنوبی و هند
میفروخت.بنا بر اعالم منابع کشــتیرانی مستقر در دالیان ،نفتکش بسیار بزرگ
 Duneکه تحت اداره شرکت ملی نفتکش ایران قرار دارد ،نفت خود را در مخازن
رسمی در بخش شینگانگ این بندر تخلیه کرده است.طبق آمار رهگیری کشتی،
این نفتکش جزیره خارک را در  ۱۲ســپتامبر ترک کرده بود .منطقه شینگانگ
محل استقرار مخازن متعدد از جمله ذخایر بازرگانی و استراتژیک است.شرکت
ملی نفت چین ( )CNPCو شــرکت بندر دالیان که این ذخایر بازرگانی را در
منطقه اداره میکنند در این باره حاضر به اظهارنظر نشدند.یک منبع کشتیرانی
گفت :هیچ خریداری برای این محموله مشــخص نشده است .سه نفتکش دیگر
شــرکت ملی نفتکش ایران قرار اســت ظرف یک تا دو هفته آینده وارد دالیان
شــوند .برخی از این محمولهها احتماال در مخازن نگهداری خواهند شــد ،زیرا
پاالیشگاههای این منطقه که تحت کنترل  CNPCقرار دارند از تجهیزات الزم
برای فرآوری نفت ایران برخوردار نیستند.

آژانس بینالمللی انرژی دست به دامن اوپک شد

آژانــس بینالمللــی انرژی در یک درخواســت مســتقیم از اوپک و ســایر
تولیدکنندگان بزرگ نفت خواســت تولید خود را افزایش دهند و هشــدار داد
قیمتهای باال به اقتصاد جهانی آسیب میزند .فاتح بیرول ،مدیر اجرایی آژانس
بینالمللی انرژی روز سهشــنبه در مصاحبهای گفت :ما باید همگی این وضعیت
پرریســک را ببینیم .بازارهای نفت وارد محدوده قرمز شــدهاند .انرژی گران در
زمان بدی بازگشــته است که روند رشد اقتصاد جهانی آهسته شده و ما واقعا به
نفت بیشــتری نیاز داریم.قیمت نفت اوایل ماه جاری به دلیل نگرانیها نسبت به
تحریمهای آمریکا علیه نفت ایران و سقوط بیشتر تولید در ونزوئال که نگرانیها
نسبت به کمبود عرضه را تشــدید کرد ،به  ۸۵دالر در هر بشکه صعود کرد که
باالترین قیمت در چهار ســال گذشته بود .معاملهگران همچنین نگران هستند
عربســتان سعودی که بزرگترین عضو اوپک اســت نتواند به سرعت کافی برای
جبــران کمبود عرضه عمل کند .به گزارش ایســنا،به گفته بیرول ،اقتصادهای
نوظهور به خصوص هند ،متحمل ضرر ناشی از افزایش قیمتهای انرژی شدند،
زیرا با سقوط ارزش ارزهای خود و پیامدهای اختالفات تجاری دست و پنجه نرم
میکنند .با کاهش ارزش روپیه مصرفکنندگان هندی به اندازه قیمت  ۱۰۰دالر
برای نفت پول پرداخت میکنند.بیرول هشــدار داد اگر از سوی تولیدکنندگان
بزرگ اقدامی صورت نگیرد ســه ماهه چهارم امسال بسیار چالشبرانگیز خواهد
بود و ما میزان زیادی از نفت ونزوئال را از دست میدهیم و همچنین عرضه کمتر
نفت ایران را در پیش داریم.

واردات نفت چین از آمریکا به صفر رسید
نفت ممکن اســت در فهرســت تعرفههای تالفیجویانه چین روی واردات
آمریکا نباشــد اما طبق جدیدترین اطالعات ،چین در اوت هیچ واردات نفتی از
آمریکا نداشــته است.به گزارش ایسنا ،پیتر ساند ،تحلیلگر کشتیرانی بیمکو ،به
نظر میرسد چین در اوت نفت آمریکا را وارد نکرده است.بیمکو با بیش از ۱۲۰
کشور که حدود  ۶۵درصد از بار بین المللی را کنترل میکنند ،بزرگترین انجمن
کشــتیداران جهان است.طبق تحقیقات ســاند ،واردات چین  ۲۳درصد از کل
صادرات نفت آمریکا در سال  ۲۰۱۷بود و میانگین آن در سال میالدی جاری تا
اوت ،به  ۲۲درصد رسید.چین در هفت ماه نخست سال  ۲۰۱۸به طور میانگین
 ۱۰.۶میلیون بشکه نفت آمریکا را وارد کرد.به گفته تحلیلگر بیمکو ،اوت تغییر
بزرگــی در الگوی صادرات نفت آمریکا به چین از اوایل ســال  ۲۰۱۷بود .گفته
میشود خریداران چینی به خصوص یونیپک از خرید نفت آمریکا پرهیز کردهاند
و آمار جدید این موضوع را ثابت میکند.

فضای کسب و کار قربانی تصمیمات اقتصادی
یکی از قربانیان اصلی وضعیتی که اقتصاد ایران به ویژه
در نیمه نخســت سال جاری درگیر آن شد« ،فضای کسب
و کار» اســت که قطعا کاهش رتبه ایران در حوزه کسب و
کار در پایان ســال ۲۰۱۸را به دنبال خواهد داشت.فضای
کســب و کار از جمله شــاخصهای تعیینکننده وضعیت
اقتصادی هر کشــور اســت که با اســتناد به آن میتوان،
به بررســی و تجزیه و تحلیل شــرایط بخشهای مختلف
پرداخت .در واقع ،محیط و فضای کسب و کار در کشورها،
هرچه شفافتر و رقابتیتری باشد ،منجر به افزایش سالمت
اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاستهای مطلوب شده و روند
بهبود شــاخصهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.از
ســوی دیگر ،تاثیر فضای کســب و کار مساعد ،بر افزایش
جذب ســرمایهگذاری داخلی و خارجی ،ایجاد اشــتغال و
رشــد تولید ناخالص داخلی ،امری انکارناپذیر است .در این
میان آنچه مســلم است اصالح فضای کسب و کار و بهبود
شاخصهای مزبور در عرصه جهانی ،نه تنها گامی مثبت و
اساســی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی
در عرصه اقتصاد و ارتقای ســطح اشتغال و تولید در کشور
محســوب میشــود؛ بلکه به طور قطع از منظر ســرمایه
گذاران خارجــی ،از جمله مهمترین نماگرها برای ورود به
کشــور میزبان و شــرط الزم برای ارتقاء و تسهیل جریان
ورود فناوری به کشور است.فرشید شکرخدایی ،کارشناس
مسائل حوزه کسب و کار در گفتگو با خبرنگار مهر ،با بیان
اینکه حدود  ۲۰سال پیش تقریبا بهترین اوضاع را در فضای
کســب و کار داشــتیم ،گفت :در دور اول تحریمها فضای
کســب و کار بهم ریخته شــد و رتبه ما در مجمع جهانی
اقتصاد نزولی شــد ســپس دوباره در دولت یازدهم شاهد
بهبود اوضاع بودیم.این کارشناس اقتصادی افزود :البته قرار
بــود وزارت اقتصاد از طریق کمیته لغو مجوزها ،مجوزهای
پیشفروش لوازم خانگی توسط یک شرکت تولیدکننده
لــوازم خانگی داخلی که با مجوز ســتاد تنظیم بازار از روز
ســه شنبه هفته جاری آغاز شده ،این نگرانی را ایجاد کرده
بود که ممکن اســت این شرکت نتواند به واحدهای صنفی
محصول تحویل دهد و با پیشفروش ،کسبوکار واحدهای
صنفی دچار کســادی بیشتر شود .محمد طحانپور ،رئیس
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ضمن گالیه از ستاد تنظیم
بازار ،در این مورد به مردم ســاالری آنالین گفت :شــرکت
اسنوا قول داده که طبق قرارداد و همچون گذشته ،کاالهای
موردنیــاز واحدهای صنفی را تأمین کنــد و اتحادیه فع ً
ال
نگرانی در این خصوص ندارد؛ اما اتحادیه فروشندگان لوازم
خانگی هیچ مســئولیتی در قبال تأخیر در تحویل اجناس
پیشفروششــده ندارد و همه مسئولیتها در این حوزه با
شرکت مذکور است.به گزارش مردم ساالری آنالین ،در بازار
لوازم خانگی محصوالت کم و قیمتها به نحو سرسامآوری
باال رفته است .در همین حال ،شرکت اسنوا که بزرگترین
تولیدکننده لوازم خانگی در کشــور است ،با موافقت ستاد
تنظیم بازار محصوالت خود را به مدت محدود به مشتریان
پیشفروش میکند و مشتریان میتوانند برای تحویل کاال از
مهر تا اسفند سال جاری ،ثبت نام کنند .ظرفیت پیشفروش
برای تحویل در مهرماه ،در همان اولین روز این طرح به پایان

آگهي تجديد مزايده فروش 9واحد مسكوني متعلق به شركت ملي
شركت ملي نفت ايران

نفت ايران واقع دربرجهاي مجتمع آ -اس -پ به شماره 97-04

زائد را حذف و ســاماندهی کند اما عملکرد چندان مثبتی
نداشت و روند بهبود خاصی را ندیدیم.وی با اشاره به فضای
کسب و کار در نیمه نخست سال جاری ،ادامه داد :با توجه
به مشــکالتی که دولت در  ۶ماه اول امسال داشت ،فضای
کسب و کار به شدت تحت تاثیر قرار گرفت؛ به نظر میرسد
با این محیط کســب و کار فعلی شــاهد نزول شاخصها
باشیم .شکرخدایی تصریح کرد :خروجی عمده بهبود فضای
کسب و کار این حفظ ،توسعه یا خلق کسب و کار است اما
شرایط فعلی و عدم پیش بینی آینده ،موجب شده فعاالن
اقتصــادی به تعدیل نیرو و حرکت کــردن روی حداقلها
رو آورند که این مســاله رکود ،کاهش تولید و کاهش ارائه

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتوگو با «مردمساالری آنالین»:

در ستاد تنظیم بازار واژه «بازار» را کنار بگذارید
رســید.محمد طحانپور ،رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم
خانگی ،در مورد این طرح به خبرنگار مردم ساالری آنالین
گفت :شرکت اسنوا این طرح را به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد
داد و این ستاد هم بدون دعوت از اتحادیه فروشندگان لوازم
خانگی و کسب نظر اتحادیه آن را پذیرفت؛ پیشنهاد میکنم
که ستاد تنظیم بازار ،کلمه بازار را از نام خود بردارد؛ چرا که
بازار یعنی فروشــندگان ،یعنی اتاق اصناف ...و در این مورد
نظر ما را اص ً
ال جویا نشدند.علیرغم مطرح کردن این گالیه
نسبت ستاد تنظیم بازار ،طحانپور در مورد طرح پیشفروش
لوازم خانگی ،اظهار داشت :اوضاع اقتصادی کشور ما در حال
حاضر خوب نیست و این موضوع قابل کتمان نیست .در این
شــرایط همه ما باید به تولید کمک کنیم و از رشد بیکاری
در کشور جلوگیری نماییم .اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی
نســبت به این طرح نگرانی ندارد و شرکت اسنوا نیز اعالم
کرده که محصــوالت موردنیاز نمایندگیهــا و واحدهای
صنفــی دیگر را طبق معمول تأمیــن میکند.وی در مورد
شــرایط بازار لوازم خانگی گفت :فروشگاههای زنجیرهای تا

«نوب
ت دوم»
شماره مجوز1397/3263:

شــركت ملي نفت ايران در نظر دارد تعداد 9واحد مســكوني موجود در برجهاي مجتمع مسكوني آ اس پ را طبق شرايط و مدارك مربوطه از طريق برگزاري مزايده
عمومي به اشــخاص واجد صالحيت واگذار نمايد .متقاضياني كه داراي شــرايط ذيل مي باشند مي توانند از زمان چاپ آگهي نوبت دوم مطابق شرايط مشروحه ذيل
ضمن به همراه داشــتن درخواســت كتبي شركت در مزايده جهت دريافت اســناد مزايده طي مهلت تعيين شده ،به دفتر امور قراردادها و برآورد مقادير معاونت امور
پشتيباني به نشاني :تهران –خيابان حافظ –نبش رودسر – ساختمان مركزي جديد شركت ملي نفت ايران –طبقه -11اتاق 1105مراجعه و در صورت لزوم با شماره
تلفن 61625041تماس حاصل نمايند.
شرايط شركت در مزايده:
 -1داشتن شخصيت حقوقي يا حقيقي
 -2داشتن توانايي مالي
 -3داشتن توانايي ارائه ضمانتنامه براي اشخاص حقيقي يا حقوقي
 -1مشخصات مزایده:
نام دستگاه مزایده گزار  :شرکت ملی نفت ایران
 -2-1نشانی دستگاه مزایده گزار  :تهران – خ حافظ – نبش خ رودسر – ساختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت ایران طبقه  -11اتاق 1105
 -3-1مزایده گر :شخص حقیقی یاحقوقی که اسناد مزایده رادریافت ودرمزایده شرکت میکند
 -4-1موضوع مزایده  :فروش  9واحد آپارتمان مسكوني واقع در تهران بزرگراه كردستان ،مجتمع آ -ا -س پ (مطابق جدول ذيل)
 -5-1محل تحویل پیشنهادها  :تهران – خ حافظ – نبش خ رودسر – ساختمان مرکزی جدید -شرکت ملی نفت ایران طبقه دوم اتاق  217میباشد .
 -6-1زمان تحويل اسناد :چهارشنبه مورخ  (97/7/18اززمان چاپ نوبت دوم) الي97/7/28
 -7-1زمان و مهلت تحویل پیشنهاد :حداكثر تا پايان وقت اداري شنبه مورخ 97/8/12
 -8-1زمان گشايش پاکتها :روز سه شنبه مورخ 97/8/15
 -9-1محل گشايش پاكتها :تهران-خ حافظ-نبش خ رودسر -ساختمان مركزي جديد -شركت ملي نفت ايران طبقه دوم اتاق  217مي باشد.
 -10-1زمان بازديد از تاريخ  97/7/29لغايت  97/8/1روزهاي  97/7/29و 97/8/1از ساعت  10لغايت  13و روز  97/7/30از ساعت  17الي 20
 -11-1هزينه خريد اســناد :هزينه خريد اسناد مناقصه 1/000/000ريال مي باشد كه به حساب 17692666بانك تجارت شعبه نفت واريزو رسيد آن تحويل امور
قراردادها و بر آورد مقادير گردد.
12 -1نوع تضمين شركت در مزايده و چگونگي ارائه آن  :مزايده گران مي توانند مبالغ تضامين مذکور درجدول موضوع ماده  2را به صورت واريز وجه نقد به
شماره حساب  17692666بانك تجارت شعبه نفت و ارائه رسيد واريز وجه ،و يا به صورت ضمانتنامه بانكي و بدون قيد و شرط با مدت اعتبار اوليه سه ماه از تاريخ
صدور ضمانتنامه منطبق با متن مندرج در اســنادمزايده  ،و قابل تمديد به مدت يك دوره ســه ماهه ديگر كه توسط يكي از بانكهاي داخلي به نام شركت ملي نفت
ايران صادر شده باشد ارائه نمايند.
 -2موضوع مزايده:
موضوع مزايده عبارت است از فروش  9واحد آپارتمان مسكوني در برجهاي مجتمع آ -اس -پ به طور مجزا به شرح جدول ذيل
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خدمــات را در پی دارد.وی تاکید کــرد :بنابراین میبینیم
که تصمیمات اقتصادی بالفاصله روی محیط کســب وکار
تاثیر میگذارد.شــکر خدایی گفت :بخش خصوصی توجه
ویــژهای به محیط کســب کار دارد چراکه این محیط هم
باید خوشایند فعالیت موجود باشــد هم از سرمایهگذاری
اســتقبال کند.شکرخدایی با اشاره به برخی اقدامات دولت
در چند ماه اخیر اظهار داشت :سرکشی بدون مجوز و حکم
دادگاه به انبارها عامل مخرب محیط کسب و کار بود؛ این
عمل شاید در کوتاه مدت برای جلوگیری از احتکار نتیجه
بخش باشــد اما در دراز مدت موجب میشود فضای کسب
و کار قابل اطمینان نباشــد.وی ادامه داد :همچنین ممنوع

روابط عمومي شركت ملي نفت ايران

همین اسفند سال  ،۹۶لوازم خانگی را بهصورت قسطی و با
مهلت بازپرداخت ۳۶ماهه به مشتریان میفروختند .اما آنها
حــاال برای فروش نقدی هم جنــس ندارند و علت آن این
اســت که واردات لوازم خانگی ممنوع شده و تولید داخلی
نیز بهطور متوسط  ۴۰درصد کاهش یافته است.وی در مورد
علت کاهش تولید لوازم خانگی در کشــور عنوان کرد :مواد
اولیه پیش از این توســط تولیدکنندگان بهصورت اعتباری
خریداری میشد اما هماکنون تولیدکنندگان باید مواد اولیه
خــود را بهصورت نقدی خریــداری کنند و از فوالد مبارکه
تا پتروشــیمیها هیچکدام حاضر به فــروش اعتباری مواد
اولیه نیستند .این امر باعث شده تا تولیدکنندگان در تأمین
ســرمایه در گردش خود با مشــکل مواجه شوند.طحانپور
در مورد کمبود جنــس در بازار گفت :علت کمبود جنس،
احتکار کاال توسط تولیدکنندگان یا واحدهای صنفی نیست؛
بلکه این اســت که تولید کاهش یافته است.رئیس اتحادیه
لوازم خانگی در مورد بیکاری و تعدیل نیرو در صنعت لوازم
خانگی گفت :واردکنندگان لــوازم خانگی بین  ۵۰تا ۶۰۰

اگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت زهره رحیمی به ش ش 18595به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه پرونده
 9709980916600565از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن رحیمی به ش ش
 23در تاریخ  96/11/09اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :حسین رحیمی به ش
ش  3455فرزند متوفی  -2محمدرضا رحیمی به ش ش  1499فرزند متوفی  -3علیرضا رحیمی به ش ش  2288پسر متوفی  -4زهره
رحیمی به ش ش  18595دختر متوفی  -5اکرم رحیمی به ش ش  974دختر متوفی  -6فاطمه رحیمی به ش ش 1284دختر متوفی
 -7اقدس رحیمی به ش ش  222دختر متوفی  -8نفیسه رحیمی به ش ش  777دختر متوفی  -9بتول رحیمی به ش ش  2872دختر
متوفی  -10تهمینه رحیمی قهیازی به ش ش  36همسر متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی ،درخواست
مزبور را باستناد ماده  361قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می
باشد .از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوطه صادر خواهد شد .ف 28 /

م الف  79422شعبه  617مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران
اجرائیه

محکوم له مهدی ساالری به نشانی تهران خ جمهوری بین بهارستان و مخبر الدوله پاساژ اروپا همکف پ  17محکوم علیه جمشید
شهباز یار به نشانی مجهول المکان محکوم به :بسمه تعالی بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه
 9509970917801356محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان ( 12/000/000ریال) به انضمام
هزینه دادرسی مبلغ  150/000ریال و هزینه نشر آگهی مبلغ  1/010/000ریال و و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/2/9
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له می باشد در ضمن نیم عشر در حق دولت .محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه -1 :ظرف
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ( ماده  34قانون اجرای احکام مدنی) -2 .ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد -3 .مالی معرفی کند که
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد .چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداد باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ،به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود (مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت
مالی  -4 .)1394خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.
(ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق .م  .ا و ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -5 .)1394انتقال مال به دیگری به
هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود( .ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6 .)1394چنانچه صورت اموال پس
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علی از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد
بود( .تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی .)1394

م الف  79423شعبه  629مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران
اگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت حسین نوروزی به ش ش  2842به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه پرونده
 9709980916600552از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میرزا احمد نوروزی به ش
ش  33در تاریخ  92/1/18اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :حسین نوروزی به ش
ش  2842پسر متوفی  -2محسن نوروزی به ش ش  3016پسر متوفی  -3داود نوروزی به ش ش  1287پسر متوفی  -4زهرا نوروزی
به ش ش  3059دختر متوفی  -5مرضیه نوروزی به ش ش  179دختر متوفی  -6جمیله نوروزی به ش ش  379دختر متوفی  -7منیژه
نوروزی به ش ش  4481دختر متوفی  -8سهیال نوروزی به ش ش  4777دختر متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات
مقدماتی ،درخواست مزبور را باستناد ماده  361قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای
از متوفی نزد وی می باشد .از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوطه صادر خواهد شد .ف 28 /

م الف  79425شعبه  617مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران
اگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت احمد حاجیان مفید با وکالت اقای محمدرضا ابراهیمی به ش ش  2972به شرح دادخواست تقدیمی ثبت
شده به کالسه پرونده  9709980916600603از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شکوه
السادات کطائیان به ش ش  44839در تاریخ  96/4/8اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است
به -1 :احمد حاجیان مفید به ش ش  2972پسر متوفی  -2محمد حاجیان مفید به ش ش  2017پسر متوفی  -3زرین تاج حاجیان مفید
به ش ش  47909دختر متوفی  -4زهره حاجیان مفید به ش ش  4043دختر متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات
مقدماتی ،درخواست مزبور را باستناد ماده  361قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای
از متوفی نزد وی می باشد .از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوطه صادر خواهد شد .ف 28 /

م الف  79426شعبه  617مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران
دادنامه

تاریخ رسیدگی 97/1/20 :شماره پرونده 960840 :شماره دادنامه :مرجع رسیدگی :حوزه  116شورای حل اختالف م  3تهران خواهان:
سعاد سعادتی با وکالت مهدی بدری خوانده :محمد رضا ابوالحسن طرقی خواسته :مطالبه خسارات ناشی از افت قیمت خودروی به مبلغ سی
و پنج میلیون ریال و تامین خواسته و تاخیر تادیه گردشگار :خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس
از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده /مقرر شعبه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است
و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای شورا در خصوص دعوی خواهان
اقای سعاد سعادتی با وکالت مهدی بدری به طرفیت خوانده محمدرضا ابوالحسن طرقی به خواسته مطالبه خسارات ناشی از افت قیمت به
مبلغ سی و پنج میلیون ریال و تاخیر تادیه و هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده و به استناد نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که
میزان خسارات ناشی از افت قیمت را سی و پنج میلیون ریال تعیین نموده و باتوجه به اینکه علی رغم ابالغ وقت رسیدگی خوانده در جلسه
حاضر نگردیده و هیچ دلیل و مدرکی به شورا ارائه ننموده و نظریه کارشناسی مصون از هر گونه ایراد و تعرض قرار گرفته است لذا شورا مستندا
به ماده  198قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار
ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ  1/770/000ریال بابت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه برابر نرخ تورمی از سوی بانک مرکزی صادر و اعالم
می نماید .رای صادره غیابی و پس از ابالغ به مدت  20روز قابل واخواهی و پس ازآن به مدت  20روز قابل تجدید نظر خواهی می باشد.

م الف  79418شعبه  116مجتمع شماره  3شورای حل اختالف تهران
حکم پرداخت بدهی به استناد چک و سفته

کردن برخی اقالم برای صادرات و عدم واردات برخی مواد
اولیه که منجر بــه کاهش انگیزه فعاالن اقتصادی و بخش
خصوصی برای گســتره دامنه فعالیتهایشان میشود.این
کارشناس اقتصادی افزود :از سویی دیگر بزرگترین دغدغه
فعالین اقتصادی عــدم یافتن فرد تحصیــل کرده کاربلد
است که این مســاله حکایت از عدم بهره وری دانشگاهها
دارد و اینکه خروجی دانشــگاههای مــا به درد محیط کار
نمیخورند.وی به دسترســی به بازارهای مالی اشاره کرد و
گفت :دسترســی در کشور ما بسیار سخت است و بانکها
و ابزارهای مالی نمیتواننــد منابع مالی بخش خصوصی را
تامین کنند؛ یکی از بزرگترین مشــکالت بخش خصوصی
محدودیت در منابع مالی است.شکرخدایی در ادامه با بیان
اینکه بیماری مزمن اقتصاد ما تورم درازمدت است ،تصریح
کرد :این دولت مثل دولتهای قبل  ۴سال اول فنر قیمت
ارز را پایین نگه داشت اما ناگهان این فنر رها و روند قیمت
ارز هیجانی شــد.وی افزود :اگر تورم مسیر طبیعی خود را
میرفت آرامش بیشتری در جامعه حاکم میشد؛ از سویی
دیگر افزایش قیمتها تازه از انتهای پاییز شــروع میشود
زیرا موجودی انبارها مصرف شــده و کاالی جدید با قیمت
جدید وارد بازار خواهد شــد .موج بعدی تورم به خصوص
برای قشر ضعیف و آســیبپذیر بسیار نگران کننده است.
شکرخدایی گفت :تمام این مباحث محیط کسب و کار را با
مشکل مواجه میکند زیرا کارگری که دغدغه معیشت دارد
چگونه میتواند با کیفیت کار کند؟وی با اشــاره به جذب
ســرمایه گذار خارجی ،اظهار داشت :سرمایه گذار خارجی
شرایط را میسنجدو سپس اقدام به فعالیت میکند؛ ما باید
ببینیم کشور ما نسبت به عمان ،مالزی ،اندونزی ،امارات و
 ...چه مزیت نســبی دارد که سرمایه گذار خارجی ملزم به
انتخاب شود.
کارگر داشــتند .ممنوعیت واردات ،باعث شده تا بسیاری از
این افراد بیکار شــوند یا در شرف بیکار شدن باشند .دولت
میخواست با ممنوعیت واردات ،تولید داخل افزایش یافته
و اشــتغالزایی شــود ،اما حاال تولیدکننــدگان داخلی هم
میگویند کاهش نیرو داشتهاند .پس در بازار با کمبود کاال
روبرو شدهایم و از آن طرف بیکاری نیز افزایش یافته است.
محمد طحانپور در مورد زمان تحویل لوازم خانگی در طرح
پیشفروش این لوازم اظهار داشت :مسئولیت در مورد زمان
تحویل لوازم خانگی به عهده شــرکت تولیدکننده است و
اتحادیه هیچ مســئولیتی در قبال این موضوع ندارد .حتی
ما از واحدهای صنفی که بهعنوان واسطه برای مشتریان در
طرح پیشفروش ثبتنام میکنند خواستهایم که بهصورت
مکتوب از پیشخریدکنندگان امضاء بگیرند که واحد صنفی
مســئولیتی در قبال تأخیر در تحویل کاال ندارد.بر اســاس
این گزارش،طرح پیشفروش لوازم خانگی فع ً
ال تنها توسط
شرکت اســنوا در حال انجام است اما ممکن است در ادامه
برخی دیگر از تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز از مجوز ستاد
تنظیم بازار استفاده کرده و نسبت به پیشفروش محصوالت
خود اقدام کنند .قیمت محصوالت پیشفروششده توسط
شرکت اســنوا همان قیمت کارخانه است که پیش از این
نمایندگیها بر اساس آن محصوالت را به فروش میرساندند.

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای  /خانم نسرین مقیمی فرزند محمد باقر

خواهان رضا عبدی دادخواستی به طرفیت خوانده نسرین مقیمی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره
پرونده کالسه  9509980938900107شعبه  26دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 1397/09/14ساعت  10:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
م الف  79873منشی دادگاه حقوقی شعبه  26دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای  /خانم اعظم – محمد اسمعیل  -سمیه –
محمد علی – حسین – محمد حسن – حسین – محمدرضا – فاطمه – فرنگیس – مژگان – وحید –
حمیده – حمید – امین – ایمان – طاهره – پیمان – مهران همگی مالئی مقدم – فاطمه ازند عذار خباز

خواهان سعیده مالیی مقدم – شهربانو مالیی مقدم دادخواستی به طرفیت خواندگان باال به خواسته مطالبه سهم االرث مطرح که به این
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709980228600468شعبه  26دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران ثبت
و وقت رسیدگی مورخ  1397/08/27ساعت  11تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

م الف  79877منشی دادگاه حقوقی شعبه  26دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

اجرائیه

محکوم له بانک صادرات ایران به نشانی تهران قیطریه بلوار صبا خ فاطمیه ساختمان بانک صادرات ایران ط  5واحد حقوقی
محکوم علیهم  -1مرجان کمالی کمازانی فرزند حمید اله  -2شرکت الماس فراز پارس به شماره ثبت  278099به نشانی میدان
فاطمی خ جویبار (فلسطین شمالی) بعد از چهار راه زرتشت ک امینی پ  7ط  -3 3پویان قاسمی پناه فرزند حسن  -4مجید
قاسمی پناه فرزند حسن  -5امید قاسمی پناه فرزند حسن محکوم به :بسمه تعالی بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه
به شماره دادنامه  9609970228600747محکوم علیهم تضامنی محکومند به پرداخت  213/500/000ریال از بابت اصل
خواسته و  105/238/356ریال بعنوان سود دوران مشارکت و مبلغ  28درصد از تاریخ سررسید مورخ  89/2/31تا تاریخ پرداخت
کل بدهی بعنوان خسارت تاخیر و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهن و نیم عشر اجرای در
حق صندوق دولت .محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه -1 :ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ( ماده  34قانون
اجرای احکام مدنی) -2 .ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد -3 .مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن
میسر باشد .چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداد باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت
همه اموال منقول و غیر منقول ،به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از
طرح دعوی اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود (مواد
 8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -4 .)1394خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای
حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد( .ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق .م  .ا و ماده  16قانون نحوه
اجرای محکومیت مالی  -5 .)1394انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود.
(ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6 .)1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم
علی از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود( .تبصره  1ماده  3قانون
نحوه اجرای محکومیت مالی .)1394
م الف  79881مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  26دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

دادنامه

خواهان :شهرداری منطقه یک با نمایندگی خانم فاطمه جلیلی فرزند زین العابدین به نشانی استان تهران – شهرستان تهران
– شهر تهران – میدان قدس – ابتدای خ شهید باهنر – شهرداری منطقه یک خوانده :شهال صدری فرزند حسین به نشانی
تهران – مالصدرا – شیراز جنوبی – فالحی – پالک  – 41سوم غربی خواسته ها :الزام به تنظیم سند رسمی ملک پالک
ثبتی  65فرعی از  3946اصلی مفروز و مجزی شده از اصلی مذکور بخش  11تهران بااحتساب خسارات دادرسی دادگاه با
بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به اصدار رای می نماید .رای دادگاه در
خصوص دعوی شهرداری منطقه یک تهران به طرفیت خانم شهال صدری فرزند حسین به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی
ملک پالک ثبتی  65فرعی از  3946اصلی مفروز و مجزی شده از اصلی مذکور بخش  11تهران بااحتساب خسارات دادرسی
بشرح دادخواست تقدیمی و بدین توضیح که خواهان اعالم نموده به موجب آرای صادره از مرجع محترم بدوی و تجدید نظر
که پیوست پرونده میباشد شهرداری محکوم به پرداخت بهای روز ملک مورد اشاره در حق خوانده گردیده و با قطعیت دادنامه
و صدور اجرائیه بهای روز ملک به خوانده پرداخت گردیده ولی نامبرده اقدام به انتقال رسمی سند مالکیت ملک بنام خواهان
ننموده است و بشرح دادخواست تقاضای رسیدگی نموده است ،نظر به مراتب فوق و مالحظه ی دادنامه های صادره که با احراز
مالکیت خوانده صادر گردیده است و استعالم ثبتی نیز موید آن است و با توجه به دریافت بهای روز ملک توسط خوانده و نظر
به اینکه نامبرده با وجود ابالغ و استحضار در دادگاه حاضر نگردیده و در نتیجه ایراد و دفاع موثری در قبال دعوی خواهان تقدیم
ننموده اند و با دریافت بهای روز مکلف به انتقال سند مالکیت ملک بنام خواهان بوده است در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را
وارد دانسته با استناد به  198و  515قانون آئین دادرسی مدنی م حکم الزام خوانده را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی
و انتقال قطعی سند مالکیت ملک مورد دعوی بنام خواهان بعنوان اصل خواسته پرداخت مبلغ  1/615/000ریال بعنوان هزینه
دادرسی و مبلغ  444/000ریال بعنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی محسوب و
ظرف مدت  20روز از تاریخ ابالغ به خوانده قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف  20روز قابل تجدید نظر در محاکم
محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

تاریخ  97/6/13خواهان :جواد شهبازی خوانده -1 :جعفر بژند (صادر کننده)  -2نجمه اله یاری (ظهرنویس) خواسته :مطالبه وجه چک به
شماره  652200عهده بانک سپه به مبلغ  90/000/000ریال  .گردشگار به تاریخ  97/6/13پرونده کالسه  970003در وقت فوق العاده/
مقرر تحت نظر قرار گرفت با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و با ملحوظ نظر قرار دادن نظریه مشورتی مورخ  97/6/13اعضاء محترم
شعبه  117با اعالم ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای شورا در خصوص دعوی جواد شهبازی به طرفیت
 -1جعفر بژند  -2نجمه اله یاری به خواسته مطالبه مبلغ  90/000/000ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره  652200عهده بانک
سپه شعبه جاری طالیی از جاری  574800184710و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی نظر به اینکه خوانده دلیلی بر
پرداخت دین و برائت ذمه خود بعمل نیاورده و نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبی نکرده است بنابراین با احراز اشتغال ذمه خوانده شورا
دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد  522/519/515/502/ 198قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور مدنی مصوب  1379و مواد  310و  311و  313و  314قانون تجارت خوانده را به پرداخت  90/000/000ریال بابت اصل خواسته و
مبلغ  1/365/000ریال هزینه های دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه ناشی از تغییر شاخص ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت
متناسب با شاخص اعالمی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با لحاظ ماده  522قانون مزبور که احتساب آن موقع پرداخت با
واحد محترم اجرای احکام مدنی خواهد بود مجموعا در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف  20روز از ابالغ قابل
اعتراض و واخواهی در همین شعبه می باشد.

با عنایت به دادخواست وحید مخمور نجف آبادی به طرفیت حسین رحیمی خجسته – مهرداد طاهری – محمد نوکایی – حمیدرضا زرین
خط – شهرداری منطقه  18تهران – الهام زرین خط – احمدرضا زرین خط به خواسته مطالبه خسارت دادرسی – الزام به تنظیم سند
رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  970639شعبه  53دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان
دولت تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/09/10ساعت  11:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

کالسه بایگانی  950367خواهان :علی یوسفی یکتا خوانده :علی شریفی دارانی خواسته :مطالبه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای
عمومی تهران نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده و پیرو آگهی های مندرج به علت مجهول المکان بودن خوانده
علی شریفی دارانی باتوجه به اینکه نظریه کارشناسی به دادگاه واصل گردیده است لذا ظرف یک هفته پس از درج این آگهی در یکی
از روزنامه های کثیر االنتشار با مراجعه به دفتر دادگاه و مالحظه نظریه واصله چنانچه اعتراضی دارید ظرف یکهفته پس از رویت کتابا به
دادگاهتقدیمنمایند.

در خصوص دادخواست مهرداد فایقی نژاد به طرفیت خواندگان فوق به خواسته مطالبه وجه چک موضوع پرونده کالسه  970560با توجه
به مجهول المکان بودن خواندگان بدین وسیله وقت رسیدگی مورخ  1397/09/6ساعت  11تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع
ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

م الف  79419قاضی شعبه  117شورای حل اختالف م  3تهران
اگهی ابالغ نظریه کارشناسی به آقای علی شریفی دارانی

م الف  79889مدیر دفتر شعبه  25دادگاه حقوقی تهران

م الف  79883شعبه  54دادگاه عمومی حقوقی تهران
اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به حسین رحیمی خجسته – مهرداد طاهری – محمد
نوکایی – حمیدرضا زرین خط – شهرداری منطقه  18تهران – الهام زرین خط – احمدرضا زرین خط

م الف  79886شعبه  53دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران
اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به علی تقی نژاد رودبارکی و اکبر ظاهری کرکج

م الف  79888شعبه  25دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

