بازنشست هها دست به امضا شدند

خبر

در وزارت نفت چهخبر است

اتريش ميزباني کانال مالي ايران
و اروپا را رد کرد

سخنگوي وزارت خارجه اتريش اعالم
کرد که کش��ورش پس از بررسيهايي
که انج��ام داده به اين نتيجه رس��يده
اس��ت که فعال شرايط پذيرش ميزباني
کان��ال مالي ايران و اروپ��ا را ندارد .به
گزارش ف��ارس« ،پيتر گوش��لباوئر»
سخنگوي وزارت خارجه اتريش درباره
امکان ميزباني اين کش��ور براي کانال
مالي ايران و اروپ��ا ( )SPVگفت که
در ح��ال حاض��ر چني��ن امکاني وجود
ندارد.اي��ن مقام اتريش��ي در اين مورد
به اتريش گفت« :از ما پرس��يده ش��ده
که آيا اتريش آمادگي دارد اين سامانه
را ميزباني کند .اين درخواس��ت کامال
مورد بررس��ي ق��رار گرفته اس��ت و با
ديگ��ر وزارتخانهها و موسس��ات مالي
مانند بانک ملي هم مطرح شده است.
نتيجه بررس��ي اين است که همچنان
پرس��شهايي وجود دارد که هماکنون
ب��راي آن پاس��خي وجود ن��دارد و به
همين دليل ما به اين نتيجه رس��يديم
که االن در شرايطي نيستيم که ميزبان
سامانه  SPVباشيم».
گوشلباوئر همچنين گفت« :پرسشها
ش��امل مس��ايل فني زيادي در ارتباط
با کارايي اين س��امانه اس��ت .اتريش
اص��وال از اين س��امانه حمايت ميکند
ام��ا طبيعتا بايد به منظور دس��تيابي به
هدف خود طراحي شود».پيشتر ،پايگاه
آمريکاي��ي «بلومبرگ» گ��زارش داده
بود که کش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا
اتري��ش را بهترين گزينه براي ميزباني
کان��ال وي��ژهاي ميدانند.بلومبرگ به
نقل از س��ه منبع نوشته بود که اتريش
اش��تياق چنداني براي ميزباني ساختار
جديد ن��دارد .بلژي��ک ،لوکزامبورگ و
فرانس��ه هم ب��ه عن��وان ميزبانهاي
احتمالي شناس��ايي ش��دهاند .بلژيک و
لوکزامبورگ اين موضوع را نپذيرفتهاند،
فرانس��ه چشم اميدش به اتريش است.
اتحادي��ه اروپا از چند م��اه پيش اعالم
کرده براي مقابله با تحريمهاي آمريکا
علي��ه ايران ،قصد دارد يک کانال ويژه
پرداخت مال��ي ايجاد کن��د که امکان
ادامه هم��کاري اقتصادي ب��ا ايران را
فراه��م کند.در حالي که ق��رار بود اين
کانال پيش از اجرايي ش��دن دور دوم
تحريمه��اي آمري��کا در روز  ۱۳آبان
اجرايي ش��ود ،اروپاييها ب��ا بهانههاي
مختلف اجرايي ش��دن آن را به تعويق
انداختهاند.

مشخص نيس��ت دليل عجله معاونان
بازنشس��ته وزي��ر نفت ب��راي امضاي
احکام دقيقه نودي چيس��ت و آيا اين
اح��کام جديد ک��ه تنها چن��دروز قبل
از ش��روع ب��ه کار مع��اون جديد وزير
در بخ��ش مربوطه صادر ش��ده ،مورد
قب��ول مق��ام مس��ئول جدي��د خواهد
بود؟ به گزارش تس��نيم ،صدور حکم
از س��وي مديرعامل يک شرکت و يا
مدير يک بخش ب��راي زيرمجموعه،
روالي معمول و بر مبناي بوروکراس��ي
اداري رايج در تماميس��ازمانها است
ام��ا وقتي مدي��ري آخري��ن روزهاي
کاري خ��ود را ميگذراند ،امضاي پاي
اح��کام جديد از س��وي وي ،ميتواند
ش��بههبرانگيز باشد .وقتي تعداد احکام
صادرش��ده در روزهاي پاياني مديريت
يک فرد (ي��ا افرادي) ،يعني زماني که
امضاي وي فقط ت��ا چندروز ديگر در
آن س��مت حقوق��ي اعتب��ار دارد ،زياد
ميشود ،ش��بهات در اين موارد بيشتر
و بيشتر خواهد شد.
طب��ق قان��ون منب��ع بهکارگي��ري
بازنشستگان در س��ازمانهاي دولتي،
تنها  3روز تا پايان مديريت  210مدير
دولت��ي در س��ازمانها و وزارتخانههاي
مختلف باقي مان��ده و در وزارت نفت
نيز از  10مع��اون وزير نفت 8 ،معاون
وزير طبق اي��ن قانون ،بايد جاي خود
را به جوانترها بدهند.بيس��ت و ششم
آبان ماه روز ش��نبه هفته آتي اس��ت و
در واقع صبح روز ش��نبه ،بايد معاونان
جدي��دي بهجاي  8معاون بازنشس��ته
وزير ،بر سر کار حاضر شوند ،ازاينرو،
امروز آخري��ن روز کاري اين  8معاون
وزير نفت محس��وب ميش��ود.در اين
بين ،نکته جالبي ک��ه از صبح تا ظهر
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انتخ��اب خواهند ش��د که وابس��تگي
فک��ري و يا زير دين بودن انتخابي به
نهاد يا افراد خاصي خواهند داش��ت و
يا شاهد شايستهساالري در اين تغيير
سرنوشتساز مديريتي خواهيم بود؟
س�ؤال از وزي�ر نف�ت درب�اره عدم

توازن گازرساني به مناطق محروم

آخري��ن روز کاري اي��ن معاونان وزير
مش��اهده ميش��ود ،صدور حکمهاي
دقيق��ه ن��ودي توس��ط آنه��ا اس��ت.
حميدرضا عراقي مع��اون وزير نفت و
مديرعامل ش��رکت ملي گاز ايران که
يکي از مديراني اس��ت ک��ه بايد طبق
قانون منع بهکارگيري بازنشستگان تا
سه روز ديگر تصدي پست مديرعاملي
ش��رکت ملي گاز را رها کند ،با صدور
حکميقائممق��ام مديرعامل ش��رکت
مل��ي گاز را منص��وب کرد.همچنين،
محمدمهدي رحمتي ،معاون وزير نفت
در ام��ور برنامهريزي ک��ه طبق اخبار
منتشرش��ده يکي از معاونان بازنشسته
زنگنه است که بايد تا روز  26آبانماه
جاي خود را به مديران جوانتر بدهد،
حک��م جدي��دي را صادر ک��رد .طبق

ي��ک عضو انجمن صنايع پوش��اک ب��ا تأکيد بر
اينک��ه اگر تصميم جدي ب��راي تأمين مواد اوليه
واحدهاي توليدي پوشاک گرفته نشود فاتحه اين
صنعت را بايد خوان��د ،گفت :در حال حاضر کف
کارخانه مواد اوليه کافي وجود ندارد و هيچ کس
هم پاسخگوي اين شرايط نيست.
مجيد افتخاري در گفتوگو با تس��نيم ،با اشاره
به اينکه قرار بود از اول مردادماه امس��ال بهروي
پوشاک خارجي کد شناسه کاال قرار گيرد ،اظهار
داشت :متأس��فانه نهتنها اين کار انجام نشد بلکه

آگهي تحديد حدود اختصاصي
به استناد ماده  13آئين نامه قانون تعيين تکليف  ،تحديد حدود ششدانگ عرصه و اعيان يک قطعه زمين که
درآن احداث بنا شده داراي پالک  7133فرعي از  -19اصلي واقع دراراضي قريه علي آباد کتول بخش شش
ثبت علي آباد کتول به مساحت  301/50متر مربع ملکي خانم مرضيه نظري کتولي فرزند صفر ساعت  9صبح
روزدو شنبه مورخ  1397/9/19در محل وقوع ملک واقع درعلي آباد کتول  ،خيابان صياد شيرازي کوچه بن بست
الله  14بعمل خواهد آمد  .از اين رو چنانچه مجاوري يا هرشخصي نسبت به حدود يا حقوق ارتفاعي حقي براي
خود قائل است ميتواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي حدود اعتراض خود را کتبا با
ذکر شماره پالک به اداره ثبت شهرستان تسليم نموده و عالوه برآن ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض
به مرجع ثبتي دادخواست به مرجع ذيصالح قضائي تقديم نمايد در غير اينصورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني
وي ميتواند بدادگاه مربوط مراجعه و گواهي عدم تقديم و درخواست را دريافت به اداره ثبت تسليم نمايد  .بديهي
است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد نمود.
م.الف 51892 :تاريخ انتشار :پنجشنبه 1397/8/24
عيسي حسن قاسمي– رئيس اداره ثبت اسنادو امالک علي آباد کتول
آگهي تجديد نظر/دادخوست و ضمائم تجديد نظرخواهي به اقاي مهدي گرامي/تجديد نظرخواه زهرا نجفي
دادخواست تجديد نظرخواهي به طرفيت تجديدنظرخوانده اقاي مهدي گرامينسبت به دادنامه شماره 101760
در پرونده کالس��ه  971042ش��عبه اول تقديم که طبق موضوع ماده  73و 346قانون آئين دادرسي مدني به
علت مجهول المکان بودن تجديدنظرخوانده مراتب تبادل لوايح يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي
ميگردد تا تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني
کامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهي را دريافت وچنانچه پاسخي داد کتبا به اين دادگاه
ارائه نمايد.درغيراينصورت پس از انقضاءمهلت مقرر قانوني نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام
خواهد شد.م الف . 2277
مدير دادگاه حقوقي شعبه  1دادگاه عموميحقوقي شهر قدس زراعت پسند
ابالغ انجام آزمايش اعتياد خوانده اقاي علي اکبر محمدي مجهول المکان /دادخواست مبني بر حضانت فرزندان
مشترک از سوي خانم سهيال عزيزي بطرفيت اقاي علي اکبر محمدي و صدور قرار ارجاع امر به پزشکي قانوني
باعنايت به مجهول المکان بودن خوانده اقاي علي اکبر محمدي با مشخصات فوق بدين وسيله ابالغ ميگردد
ظرف مهلت  10روز پس از ابالغ نسبت به انجام تست اعتياد اقدام نماييد /م الف /2276
زراعت پسند مدير شعبه اول دادگاه حقوقي شهرستان قدس
آگهي دادنامه؛ش��ماره دادنامه/767ش��ماره پرونده/ 1074/9/96:خواهان:معصومه رفيعي درگاهي به نش��اني
شهرقدس م ساعت نبش ک صداقت پ  506واحد /2خوانده:بهزاد سيفي به نشاني مجهول المکان/خواسته :
مطالبه /راي شورا :در خصوص دعوي خانم معصومه رفيعي در گاهي به طرفيت اقاي بهزاد سيفي به خواسته
مطالبه خسارت وارده به خودرو مبلغ  18/000/000ريال طبق نظريه کارشناسي و مطالبه هزينه کارشناسي و
مخارج ديگر جمعا به مبلغ  3/000/000ريال به انضمام دادرسي بدوا صدور قرار تامين خواسته بدين شرح که
خواهان اظهارداش��ته خوانده با خودرو پرش��يا به شماره انتظامي 496م  43ايران  78در حال رانندگي بود که با
وسيله نقليه اينجانب خودرو پرايد به شماره 77ن 61ايران  99تصادف نموده که دراين رابطه نظريه کارشناسي
کروکي کاردان فني ضميمه پرونده تماما داللت بر مقصر بودن خوانده درروز تصادف و وارد نمودن خس��ارت
اينجانب از ناحيه خوانده ميباشد که دراين رابطه شورا طرفين را دعوت که خوانده عليرغم استحضار در جلسه
رس��يدگي در ش��ورا حضور نيافته واليحهاي هم ارسال ننموده لذا قاضي شورا باتوجه به مراتب معنونه فوق و
اوراق محتويات پرونده خواسته خواهان را صحيح تشخيص داده و مستندا به مواد 1و2و 331قانون مدني وماده
198و515و502و 503قانون آيين دادرس��ي مدني حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 18/000/000
بعالوه  3/000/000ريال بابت اصل خواسته به انضمام هزينه دادرسي را در حق خواهان صادر و اعالم مينمايد
راي صادره غيابي و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شورا و بيست روز پس از ان قابل
تجديد نظر خواهي در محاکم عموميدادگستري شهرستان قدس ميباشد بابت خواسته دوم قرار تامين خواسته
نظر به اينکه خواهان تامين خواسته خودرا استرداد نموده مستندا به بند ب ماده  107قانون ايين دادرسي مدني
قرار دعوي خواهان صادر ميگردد .م الف /2275
نادري قاضي شعبه  9شوراي حل اختالف شهرستان قدس
آگهي دادنامه؛شماره دادنامه /759شماره پرونده/ 169/9/97:خواهان:رضادولت خواه به نشاني شهرقدس ميدان
ساعت خيابان طالقاني سرخه حصار/89خوانده:محسن سوري به نشاني مجهول المکان/خواسته  :مطالبه /راي
ش��ورا :در خصوص دادخواست رضا دولت خواه به طرفيت محسن سوري مبني بر مطالبه وجه 30/000/000
ريال و س��اير خسارات دادرسي خواهان مدعي است که مبلغ را به حساب خوانده واريز نموده است در حاليکه
هيچگونه ديني به نامبرده نداشته و درخواست محکوميت خوانده به استرداد مبلغ را دارد شورا نظر به دادخواست

اع�لام وزارت نف��ت ،محمدمه��دي
رحمتي ،معاون برنامهريزي وزير نفت
در حکميياس��ر ميرزاي��ي را بهعنوان
مدي��رکل بودج��ه ،مناب��ع و ارزياب��ي
طرحها منصوب کرد.مشخص نيست؛
دليل عجل��ه اين معاونان بازنشس��ته
وزير ،براي امضاي احکام دقيقه نودي
چيست و آيا اين احکام جديد که تنها
چندروز قبل از ش��روع ب��ه کار معاون
جدي��د وزير در بخ��ش مربوطه صادر
ش��ده ،مورد قبول مقام مسئول جديد
خواه��د بود؟انتخ��اب مدي��ران عامل
جديد براي شرکتهاي ملي نفت ،ملي
صنايع پتروشيميو ملي گاز در شرايط
فعلي که استکبار جهاني بهسرکردگي
آمريکا در تالش براي محدودس��ازي
فعاليته��اي اقتصادي اي��ران بهويژه

در زمين��ه ان��رژي اس��ت ،ميتواند در
مس��ير اجراي برنامههاي باالدس��تي
توس��عهاي و همچني��ن برنامهري��زي
براي مقاومس��ازي فعاليتها در برابر
تحريمها بس��يار حائز اهميت باش��د.
برخ��ي اخبار غيررس��ميو ش��نيدهها
حاکي از تالش برخي نهادهاي عموم ًا
غيردولت��ي و اف��راد وابس��ته به برخي
نهادهاي دولتي براي معرفي اشخاصي
کمتجربه به وزير نفت هستند که اغلب
اين افراد پيشنهادي ،چهرههايي ناآشنا
براي وزير نيس��تند.بايد ديد زنگنه که
پيش از اين اثب��ات کرده فردي قاطع
در تصميمگيريهاي مديريتي اس��ت؛
آيا ب��راي انتخ��اب مدي��ران عامل 3
ش��رکت اصل��ي زيرمجموع��ه وزارت
نفت ،پيشنهادپذير خواهد بود و افرادي

دولت دارد فاتحه صنعت پوشاک را ميخواند

نصب ک��د شناس��ه کاال در پوش��اک ايراني هم
اجرايي نش��د.وي ب��ا بيان اينک��ه در حال حاضر
تأمي��ن مواد اوليه براي صنايع پوش��اک کش��ور
بس��يار سخت ش��ده اس��ت ،افزود :با وجود تمام
صحبتها و مکاتبات هيچ گشايش��ي براي مواد
اوليه واحدهاي توليدي بهوجود نيامده و متأسفانه
واحدهاي توليدي تا پايان سال مجبور به تعطيلي
هستند.
اين عضو انجمن صنايع پوشاک با تأکيد بر اينکه
اگ��ر تصميم جدي ب��راي مواد اولي��ه واحدهاي

توليدي پوشاک گرفته نش��ود فاتحه اين صنعت
را باي��د خوان��د ،گفت :بي��ش از  90درصد الياف
پوش��اک گردباف و  70درصد پوش��اک تخت از
محل واردات تأمين ميشود.ژ
وي با اع�لام اينکه از نياز 70درصدي پوش��اک
گردب��اف به مواد اوليه در س��ال جاري فقط يک
درصد نياز وارد شده است ،تصريح کرد :با وعده و
وعيد که نميتوان به صنعت کمک کرد .در حال
حاضر کف کارخانه مواد اوليه کافي وجود ندارد و
هيچ کس هم پاس��خگوي اين شرايط نيست.اين

تقديميخواهان و استماع اظهارات خواهان و مالحظه مدارک مستندات ابزاري نيز استعالم از بانک مربوطه که
واريز مبلغ خواسته را حساب خوانده تاييد نموده و خوانده عليرغم اطالع از جريان دادرسي از طرقي شرآگهي
حضور پيدا نکرده و دليلي بر مديونيت و يا برائت ذمه خويش ابراز ننموده لذا با استصحاب بقاي دين خواسته
خواهان را موجه تش��خيص و مس��تندا به ماده  265از قانون مدني و مواد  198و  519از قانون آيين دادرس��ي
مدني حکم به و محکوميت  30/000/000ريال به عنوان اصل خواسته به  1/150/000ريال به عنوان خسارات
دادرسي هزينه دادرسي به انضمام کليه در حق خواهان صادر و اعالم منمايد.راي صادره غيابي و ظرف مدت
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه است و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي
در محاکم عموميحقوقي شهرستان قدس ميباشد.
جواد نصيرزاده-قاضي شعبه  9شوراي حل اختالف شهرستان قدس 2285/م الف
دادنامه؛خواهان آمنه قاسميان سلطاني/خوانده حسين اصغري زهنده/خواسته مطالبه نفقه ايام زوجيت از مهرماه
 96الي صدور حکم و تعيين نفقه مستمر و نفقه فرزند مشترک به انضمام کليه خسارات قانوني/راي شورا:در مورد
دادخواست خواهان آمنه قاسميان سلطاني فرزند باقر اصالتا و به نمايندگي از طرف فرزند خود بنام نهال اصغري
زهنده به طرفيت آقاي حسين اصغري زهنده به خواسته مطالبه نفقه ايام زوجيت از مورخ  97/7الي صدور حکم
و نفقه فرزند خود بنام نهال از مورخ  96/7الي صدور حکم و پرداخت کليه خس��ارات قانوني،ش��ورا بدوا نظر به
مالحظه تصاوير اسناد تقديمياز ناحيه خواهان و مالحظه تصوير مصدق سند ازدواج و نيز شناسنامه فرزند خود
رابطه زوجيت و نيز پدر فرزندي را با خوانده محرز دانسته و از طرفي با توجه به اينکه خوانده عليرغم ابالغ وقت
قانوني وقت دادرسي در جلسه شورا حاضر نگرديده و اليحه دفاعي نيز ارسال ننموده بنابراين مستندا به مواد
 1106،1199،1107،1206قانون مدني حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ  420/000تومان ماهيانه
نفقه معوقه خواهان از مورخ  96/7/1الي پايان سال  96و پرداخت مبلغ  460/000تومان ماهيانه نفقه مستمر
خواهان از مورخ  97/1/1الي صدور حکم و بطور مستمر ماداميکه عقله زوجيت برقرار و زوجه تمکين مينمايد
و نيز پرداخت مبلغ  300/000تومان نفقه مستمر فرزند مشترک از زمان تاريخ تقديم دادخواست( )97/3/1لغايت
تاريخ صدور حکم و بطور مس��تمر تا زماني که زوجه از فرزند نگهداري نمايد به انضمام پرداخت هزينههاي
دادرس��ي و کارشناس��ي در ح��ق خواهان صادر مينمايد اي��ن راي غيابي بوده و ظ��رف  20روز پس از ابالغ
قاب��ل واخواهي در همين ح��وزه و پس از ان ظرف  20روز پس از اب�لاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاکم
عموميحقوقي شهرستان قدس ميباشد.
برامکي-قاضي حوزه  2شوراي حل اختالف شهرستان قدس 2283/م الف
دادنامه؛پرونده کالسه  9709982650100271شعبه  1دادگاه عموميحقوقي شهرقدس تصميم نهايي شماره
/9709972650101904خواهان خانم مهربان اميدي کرباس��دهي فرزند گداعلي به نشاني شهرقدس خيابان
سجاد کوچه ابن سينا کوچه شقايق پ 4واحد/2خوانده آقاي علي پور علي کالچايه به نشاني مجهول المکان/
خواسته طالق به درخواست زوجه/راي دادگاه:در خصوص دادخواست تقديميخانم مهربان اميدي کرباسدهي
بطرفيت آقاي علي پور علي کال چايه به خواسته صدور گواهي عدم امکان سازش(طالق به لحاظ عسر و حرج
زوجه)و با اين توضيح که به موجب تصوير سند نکاحيه شماره  9096پيوست پرونده طرفين در تاريخ  59/7/2با
يکديگر به نحو دايم و رسميازدواج نموده و زوجه به دليل ترک زندگي مشترک به مدت طوالني از جانب خوانده
و عدم پرداخت نفقه توسز ايشان و ازدواج مجدد بدون اذن خواهان دادخواست تقاضاي صدور گواهي عدم امکان
س��ازش (طالق)به دادگاه تقديم نموده است با عنايت به اينکه سعي دادگاه و داوران در خصوص سازش بين
زوجين منتج به نتيجه نشده است و زوجه با بذل بخشي از حقوق مالي خود اصرار به وقوع طالق داشته و وفق
اليحه ش��ماره  2424مورخ  97/7/21زوجه يائس��ه و فاقد حمل ميباشد و با توجه به اينکه شهود خواهان در
جلسه دادرسي اظهارات خواهان را در خصوص ترک زندگي مشترک توسط خوانده و وجود عسر و حرج ايشان
را در ادامه زندگي با خوانده تاييد نمودهاند و همچنين طبق تحقيقات محلي مورخ 97/3/30عدم وجود خوانده
در زندگي مشترک محرز شده است و خوانده نيز عليرغم دعوت و ابالغ جهت دفاع و رد ادعاي خواهان حاضر
نشده است لذا نظر به مراتب باال دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه در ادامه زندگي با زوج و با استناد به ماده 130
قانون مدني و ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق و ماده  26قانون حمايت خانواده مصوب 91
گواهي عدم امکان سازش صادر و اعالم مينمايد و زوجه ميتواند پس از قطعيت راي و با مراجعه به يکي از دفاتر
طالق و با بذل مبلغ يک ميليون ريال از مهريه اش الباقي مهريه خودش را به مبلغ  446/170/212ريال (کل
مهريه  800/000ريال سال  59به مبلغ  456/170/212ريال) و اجرت المثل ايام زندگي مشترک و نفقه گذشته
و ايام عده را در آينده مطالبه خواهد نمود و زوجه جهيزيه اش را دريافت نموده است خود را به نحوي خلع مطلقه
نمايد ضمنا فرزندان مشترک زوجين طبق اظهار خواهان همگي اط سن حضانت خارج شدهاند لذا دادگاه در اين
خصوص تکليفي براي رسيدگي ندارد نوع طالق خلع ميباشد راي صادره غيابي و ظرف مهلت  20روز پس از
ابالغ قابل تجديدنظر خواهي در اين دادگاه و سپس ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در
دادگاههاي محترم تجديدنظر استان تهران ميباشد.
حسيني-دادرس شعبه اول حقوقي دادگستري شهرستان قدس 2282/م الف

همچني��ن هداي��تاهلل خادم��ي عضو
کميس��يون ان��رژي مجلس ش��وراي
اس�لاميدر گفتوگ��و با خان��ه ملت
از س��ؤالش از وزير نف��ت خبر داد.وي
با اش��اره به جزئيات س��ؤالش از بيژن
زنگن��ه وزير نفت ،اظهار داش��ت :بنده
ب��ا تازگي طرح س��ؤالي از آقاي زنگنه
وزير نفت درب��اره عدن رعايت عدالت
در گازرس��اني ب��ه مناط��ق محروم و
برخ��ي روس��تاهاي کش��ور را مطرح
کردهام.نماينده م��ردم ايذه و باغملک
در مجلس تصريح کرد :در بازديدهايي
که ب��ه تازگي و ط��ي هفتههاي اخير
از برخي روس��تاهاي حوزه انتخابيهام
داش��تهام ،م��ردم اي��ن روس��تاها ب��ا
مش��کالت بس��ياري به دليل نبود گاز
خانگي مواجه هستند.خادميادامه داد:
در مکاتبات��ي که با آق��اي زنگنه وزير
نفت داش��تهام ،وي بارها قول داده که
مشکل گازرساني به روستاهاي استان
خوزستان و بهخصوص شهرهاي ايذه
و باغملک مرتفع شود ،اما تاکنون اين
وعدهها عملياتي نش��ده اس��ت.عضو
کميس��يون انرژي مجل��س در پايان
خاطرنش��ان کرد :امضاه��ا براي طرح
س��ؤال از وزي��ر نفت هن��وز عملياتي
نش��ده اس��ت ،اما پس از نهايي شدن
امضاه��ا ،طرح را در هفته آينده تقديم
هيئترئيسه مجلس خواهيم کرد.

عضو انجمن صنايع پوش��اک اي��ران اضافه کرد:
 20روزي است که به هيچ کدام از فعاالن صنايع
نس��اجي کش��ور تخصيص ارزي انجام نشده ،با
اين ش��رايط مگر ميش��ود کار کرد؟!افتخاري با
ابراز اينکه «عم ً
ال بازار ش��ب عيد خود را امسال
از دس��ت دادهايم» ،متذکر شد :هر گونه تصميم
براي صنعت پوش��اک اثر خود را در زمستان سال
آينده خواهد گذاش��ت و به همين دليل مسئولين
بايد در اس��رع وقت بهفکر حمايت از اين صنعت
باشند.
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اخبار
برگزاري همايش علميو فناوري
نخبگان جوان ايراني در ارمنستان

اولين هماي��ش علميو فن��اوري نخبگان و
مبتک��ران جوان ايران برگزار ش��د.به گزارش
فرهنگ سديد پيرو س��فر جمعي از نخبگان
و مبتکران جوان ايراني به ارمنس��تان جهت
شرکت در همايش «هفته اورآسيا» ،به همت
س��فارت کش��ورمان در ايروان و وزارت علوم
و آموزش ارمنس��تان اولي��ن همايش علميو
فن��اوري نخبگان و مبتکران ج��وان ايران با
شرکت تعدادي از نخبگان و مخترعان ارمني
در س��الن امام خميني (ره) سفارت کشورمان
برگزار شد.در ابتداي اين مراسم دکتر وعيد دبير
علمياين همايش هدف از برگزاري اين مراسم
را معرفي فعاليتهاي نوابغ ج��وان ايراني در
عرصه فناوريهاي نوين و دستاوردهاي دانش
بنيان اعالم کرد و گفت :در موسسه حامينوابغ
اي��ران بيش از چهار هزار نفر از جوانان مبتکر
و مخت��رع ايران عضو هس��تند که حداقل در
يک رش��ته علمي ،فني ،پزشکي و ...صاحب
ابداع يا اختراعي ميباشند.همچنين مهندس
عسگري سرپرس��ت هيات اعزامي ،موسسه
حامينوابغ ايران را يک��ي از بزرگترين مراکز
علميخصوصي در حوزه فناوريهاي نوين و
علوم دانش بنيان معرفي کرد که بيش از ۱۲
ه��زار نفر در آن عضويت دارند که  ۴هزار نفر
از آنان صاحب اختراع هستند.در ادامه همايش
 ۲۳نفر از استارت آپهاي جوان ايراني نسبت
به معرفي اختراعات خود در زمينههاي مختلف
به نخبگان ارمني پرداخته و مزاياي محصوالت
توليدي خود را از نظر کيفيت و قيمت نسبت به
موارد مشابه خارجي برشمرد.
طيبنيا جاي مسعود نيلي را
در شوراي پول و اعتبار گرفت

علي طيب نيا وزير اسبق اقتصاد در دولت
يازدهم عضو شوراي پول و اعتبار شد .به
گزارش تس��نيم ،بنابر پيشنهاد عبدالناصر
همت��ي رئيس کل بان��ک مرکزي و تائيد
رئيس جمهور ،علي طيب نيا وزير اس��بق
امور اقتصادي و دارايي در دولت يازدهم به
عضويت ش��وراي پول واعتبار درآمد.پيش
از اين مس��عود نيلي اين سمت را بر عهده
داشت که اخيرا استعفا داده است.

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادرسي و دادخواست و ضمائم به حسين مرادياني راويزي/کالسه پرونده/971077
وقت رس��يدگي 97/10/2ساعت 9/30خواهان مريم هليلي موگوئي با وکالت آقاي محمدجواد کياني/خواسنه
مطالب��ه وجه التزام ق��رار روزانه  200/000ريال از تاريخ  92/5/4لغايت صدور/خواهان دادخواس��تي تس��ليم
دادگاههاي عمومينموده که جهت رس��يدگي به ش��عبه دوم ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده بعلت
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجويز ماده  73قانون آيين دادرسي مدني
مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده از تاريخ نشرآگهي ظرف يکماه به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر
باال جهت رس��يدگي حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغي بوسيله آگهي الزم باشد فقط يک نوبت منتشر و
مدت آن ده روز خواهد بود.
اشجعي-مديردفتر شهبه دوم دادگاه عموميحقوقي دادگستري شهرستان قدس2281/
م الف
آگهي حصروراثت/آقاي محمد اس��ماعيل پور به شماره شناسنامه 1557مطابق دادخواست تقديميبه کالسه
پرونده  407 /6/97از اين ش��عبه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان هديه
مالکي شماره شناسنامه  6در تاريخ  97/4/1اقامتگاه دائميخود بدرود زندگي گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم
منحصر است به-1 /محمد اسماعيل پور ش ش  1557ت ت  1356صادره رودبار فرزند متوفي-2/علي محمد
اسماعيل پور ش ش  19ت ت  1350رودبار فرزند متوفي-3/بهمن اسماعيل پور ش ش  1695ت ت 1360
رودبار فرزند متوفي-4/گل بنفشه اسماعي پور ش ش  1259ت ت  1341روبار فرزند متوفي-5/ربيعه اسماعيل
پور ش ش  1381ت ت  1348رودبار فرزند متوفي-6/نسرين اسماعيل پور ش ش  1556ت ت  1354رودبار
فرزند متوفي /و مرحوم ورثه ديگري ندارد اينک با انجام تشريفات مقدماتي،درخواست مزبور را با استناد ماده 361
قانون امور حسبي در يک نوبت آگهي مينمايد تا هرکس اعتراضي دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او باشئ از
تاريخ نشرآگهي ظرف مدت يکماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهي مربوط صادر خواهد شد.
شوراي حل اختالف شهرستان قدس  2284م الف
آگهي حصروراثت/آقاي مصطفي کريميفلوجي به شماره شناسنامه  99مطابق دادخواست تقديميبه کالسه
پرونده  409 /6/97از اين شعبه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان نصرت
اله کريميخلوصي شماره شناسنامه  5در تاريخ  97/6/15اقامتگاه دائميخود بدرود زندگي گفته و ورثه حين
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به-1 /مصطفي کريميفلوج��ي ش ش  99ت ت  1363صادره کرج فرزند
متوفي-2/فرحن��از کريميخلوصي ش ش  1491ت ت  1346کرج فرزند متوفي-3/مينا کريميخلوصي ش
ش  282ت ت  1348ک��رج فرزن��د متوفي-4/محمد کريميفلوج��ي ش ش  1896ت ت  1350کرج فرزند
متوفي-5/فري��ده کريميفلوجي ش ش  539ت ت  1352کرج فرزند متوفي-6/علي کريميفلوجي ش ش
 1499ت ت  1353ک��رج فرزن��د متوف��ي-7 /مرتضي کريميفلوج��ي ش ش  371ت ت  1355کرج فرزند
متوفي-8/فاطمه کريميفلوجي ش ش  1006ت ت  1358کرج فرزند متوفي-9/خديجه کريميفلوجي ش
ش  819ت ت  1361قدس فرزند متوفي-10/مجيد کريميخلوصي ش ش  21697ت ت  1365تهران فرزند
متوفي -11/زينب بغدادي ش ش  860ت ت  1331شهريار همير متوفي و مرحوم ورثه ديگري ندارد اينک با
انجام تشريفات مقدماتي،درخواست مزبور را با استناد ماده  361قانون امور حسبي در يک نوبت آگهي مينمايد تا
هرکس اعتراضي دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او باشئ از تاريخ نشرآگهي ظرف مدت يکماه به اين شعبه
تقديم دارد واال گواهي مربوط صادر خواهد شد.
شعبه 6شوراي حل اختالف شهرستان قدس  2280م الف
آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي
برابر راي ش��ماره  ۱۳۹۷۰۳۱۶۰۰۱۰۰۲۳۸۱م��ورخ  ۲۵/۰۵/۱۳۹۷هيأت اول /دوم موضوع قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسميمستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه يک
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي مهناز ابدالي چفته فرزند کس ابدال بشماره شناسنامه  ۶۴۰صادره از نور آباد
در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت ۶۳متر مربع پالک ۳۵۷و ۳۵۸مفروز و مجزي شده واقع در نوکان خ
شهيد اسکندر نوکاني خريداري از مالک رسميوالي خاني محرز گرديده است ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ
رسيد،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند،بديهي است در
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت1397/8/5 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/8/24:
رئيس ثبت اسناد و امالک ناحيه يک کرمانشاه

