«عصر ايرانيان» گزارش ميدهد

غم نامه رکود در سال حمايت از کاالي ايراني

گروه اقتصادي:در حالي که ش��عار اصلي امسال حمايت از کاالي
ايراني است مشکالت حوزه توليد بخش عمدهاي از توليدکنندگان
ايراني را وادار به تعطيلي توليد کرده و گزارشهاي رسيده از برخي
واحدهاي توليدي نش��ان ميدهد که مشاغل توليدي در کشور به
حالت نيمه تعطيل درآمدهاند و غم نامه رکود در توليد و اش��تغال
کشور همچنان ادامه دارد .به گزارش «عصر ايرانيان» ،در تازهترين
رخداد خبرهاي رسيده حکايت از تعطيلي چند کارخانه توليدي ديگر
دارد .برخي از کارگران کارخانه کاشي پاسارگاد گندمان در استان
چهارمح��ال و بختياري از تعطيلي اي��ن کارخانه بعد از تعطيالت
نوروزي و بيکاري کارگران اين کارخانه خبر داده اند .يک س��ايت
اينترنتي به نقل از اين کارگران نوشته در حالي که قرار بود کارخانه
پس از انجام تعميرات از  ۱۴فروردين شروع به کار کند دستگاهها
به طور کامل خاموش ش��ده و کارگران نيز به خانه برگشتند .سيد
حفيظ ا ...فاضلي مدير کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي چهارمحال
و بختياري در اين زمينه گفته است که کارخانه کاشي پاسارگاد به
علت بدهي برق و گاز تعطيل ش��ده و تعطيلي کارخانه مربوط به
سال گذشته بوده است .فاضلي با اذعان بر اينکه سازمان صنعت و
معدن به دنبال اين است که اين کارخانه دوباره فعاليت خود را آغاز
نمايد بيان داشت :سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان با شرکت
گاز رايزنيهايي را انجام داده است تا مشکل اساسي را پيدا کرده و
آن را حل کند .اما مشکالت توليد تنها به يک کارخانه و يک حوزه
مربوط نميشود بلکه کارخانهها و توليدکنندگان زيادي اين روزها
با مش��کالت دست و پنجه نرم ميکنند و خبرهاي رسيده از بازار
توليد لوازم خانگي هم نشان ميدهد که کارخانههاي لوازم خانگي
نيز به حالت نيمه تعطيل درآمده اند .رئيس اتحاديه فروش��ندگان
لوازم خانگي فلزي و آش��پزخانه اعالم کرد که در پي مش��کالت
پي��ش آمده بازار لوازم خانگي به حالت نيمهتعطيل درآمده و همه
در انتظار بهبود اوضاع و آرامش در بازار هستند .فريدون نصيري با
بيان اينکه هيچ يک از توليدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگي
دوست ندارند قيمت را افزايش دهند ،گفت :شرايط در حال حاضر

به گونهاي است که هيچ تصميمينميتوان گرفت و همه منتظر
بهبود آن هس��تند تا بتوانند توليد ،واردات و عرضه محصوالتشان
را در شرايط عادي از سر بگيرند .رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم
خانگي فلزي و آشپزخانه که با ايسنا گفت و گو کرده است ،ادامه
داد :در شرايط کنوني نميتوان با قيمتهاي گذشته بازار را تامين
کرد .بنابراين بهتر است مسئوالن اقدامات الزم را در جهت بهبود
فضاي کسب و کار انجام دهند چرا که دستوري نميتوان قيمتها
را کنترل کرد و هماکنون بازار لوازم خانگي به حالت نيمه تعطيل
درآمده است .نصيري تصريح کرد:همه اميدوارند تا شرايط اقتصادي
کشور به حالت عادي برگردد و آنها نيز بتوانند بدون افزايش قيمت
به کارشان ادامه دهند اما هنوز هيچ چيز مشخص نيست و کسي

تاکن��ون از توليدکنندگان و واردکنندگان براي واردات مواد اوليه و
ي خود ،تکليفش را نميداند .
محصول نهاي 
مشکالت توليد يکي دو تا نيست


هرچند برخي کارشناسان مش��کالت ناشي از توليد را به موضوع
قيمت دالر نس��بت ميدهند اما حقيقت اينجاست که تنها دالر بر
توليد و اشتغال کشور قفل نزده است بلکه توليد در کشور مشکالت
متعددي دارد که به دليل برخي بي توجهيها هنوز برطرف نشده
و مش��کالت توليد يکي دو تا نيست .کيوان کاشفي ،عضو هيات
رئيس��ه اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي ايران در گفت و
گو با «عصر ايرانيان» با انتقاد از هزينههاي سربار به بخش توليد
کش��ور گفت:مساله مهم اين اس��ت که کاالي ايراني گران توليد

ميش��ود و از نظر قيمت ،توان رقابت ندارد و اين مس��اله به رکود
دامن ميزند .وي از برخي قوانين کشور انتقاد کرد و افزود:اصالح
نظام بانکي کش��ور مهمترين اولويتي اس��ت که بايد به آن توجه
شود و در سالهاي گذشته مغفول مانده و مشکالت زيادي براي
کش��ور ايجاد کرده اس��ت .رئيس اتاق بازرگاني کرمانش��اه تاکيد
کرد:بنگاههاي اقتصادي هنوز نتوانس��تهاند از ش��رايط رکود خارج
ش��وند و تامين منابع مالي براي آنها يک��ي از دغدغههاي اصلي
اس��ت .کاش��في با اش��اره به اقداماتي که دولت براي اصالح نرخ
ارز و اص�لاح نظام بانکي آغاز کرده،تاکي��د کرد :اميدواريم با اين
روند سرمايهها به سمت بخش توليد حرکت کند .اين فعال بخش
خصوصي از معضل مهم ديگر پيش روي اقتصاد کش��ور ياد کرد
و گف��ت :بحران ماليات بحران اصلي توليد بوده و يکي از عوامل
رکود نيز همين مساله است.شيوه دريافت ماليات در کشور نادرست
است و در اين شيوه توليدکنندگان قرباني ميشوند .وي با انتقاد از
قانون ماليات بر ارزش افزوده اظهار کرد:اين قانون بالهاي زيادي
بر س��ر توليد نازل کرده و روند اصالح ان در مجلس هم با کندي
پيش ميرود.اميدواريم نمايندگان مجلس تمرکز بيش��تري روي
اصالح اين قانون داش��ته باشند تا مشکالت امسال بيشتر نشود.
وضعيت توليد کشور اين روزها همچون سال گذشته بحراني است
و توليدکنندگان نتوانس��تهاند گليم خود را از آب بيرون بکشند.اما
همه فعاالن اقتص��ادي اميدوارند با برنامههاي جديد دولت اتفاق
بهتري براي اقتصاد و صنعت کش��ور رخ ده��د تا الاقل غم نامه
رکود در سالي که با نام حمايت از کاالي ايراني مزين شده تداوم
نيابد.هنوز براي قضاوت کردن زود است و در عين حال پالسهاي
خوبي نيز از بازار توليد کشور مخابره نميشود.به نظر ميرسد سه
ماهه اول امس��ال فرصت خوبي ب��راي ارزيابي عملکرد دولت در
س��ال جديد باشد و بايد منتظر نشانههاي مثبت برنامههاي دولت
در بازار باشيم.به شرطي که دولت بر خالف سالهاي قبل بر سر
عهدي که بس��ته اس��ت بماند و دوباره با وعدههاي ويژه مردم را
چشم انتظار نگذارد.

وزير اسبق جهاد کشاورزي:

وزير اسبق جهاد کش��اورزي گفت :بعد از پيروزي انقالب تنها
 ۴وزير مس��ووليت بخش کشاورزي را در اختيار داشتهاند و هر
باليي سر کشاورزي کشور آمده تقصير يکي از اين افراد است
ک��ه گردنش را بزنند يا حداقل بياي��د از مردم عذرخواهي کند.
محمد رضا اس��کندري وزير اسبق کشاورزي در نشست خبري
افزود :از اوايل پيروزي انقالب دو تفکر ما ميتوانيم و ما نميتوانيم
در کشور وجود داشته است که تفکر ما ميتوانيم به ظرفيتهاي
داخلي توجه داش��ته اما تفکر مقابل ي��ا از ظرفيتهاي داخلي
مطلع نيس��ت يا نفودي هستند .وي افزود :در بخش کشاورزي
نيز با وجود مش��کالت کم آبي برخي به دنبال القاي اين تفکر
هس��تند که ما نميتوانيم از ظرفيت بخش کش��اورزي کش��ور
اس��تفاده کنيم .اين درحالي اس��ت که برخي کشورها با وجود
منابع به مراتب نامناس��ب تر ،کشاورزي پيشرفتهاي دارند .وزير
کش��اورزي دولت نه��م ادامه داد :در س��الهاي بعد از پيروزي
انقالب تفکر ما نميتوانيم در بخشهاي مديريت برنامهريزي
کش��ور حضور بيشتري از ما ميتوانيم داشته است .وي تصريح
ک��رد :براي ايجاد يک واحد توليدي بايد چندين مجوز دريافت
کرد و چندين س��ال براي آن وقت گذاشت که اين امر در واقع
باعث ميش��ود از ظرفيتهاي کش��ور به درستي استفاده نشود.
اس��کندري گفت :طرح مقابله با ريزگردها در س��ال  87تعيين

گردن يکي از  4وزير کشاورزي بعد از انقالب را بزنيد!

افزايش داد .اس��کندري اظهار داش��ت :برخي افراد در کشور ما
نفوذ کردند و نميخواهن��د ايران به جلو برود؛ اين افراد مربوط
ب��ه اين دولت و يا آن دولت نيس��تند و بعد از انقالب در برخي
نقاط توانستند نفوذ کنند و ما نميتوانيم را تبليغ ميکنند .وي با
انتقاد از نحوه صادرات کش��ور بويژه در بخش کشاورزي گفت:
مسئولين وزارت خارجه در مذاکرات خود بايد موضوع صادرات
را جلو ببرند زيرا اکنون ما در موضوع سياستگذاريها با مشکل
مواجه هستيم .مديرعامل سازمان اقتصادي کوثر با طرح مثالي
درباره صادرات مرغ به کشور عراق گفت :عراق حدود  600هزار
ت��ن مرغ وارد ميکند اما با وجود اينکه ما بخش مش��خصي از
اين صادرات را در اختيار داريم اما آمار رسميکشور عراق نيست
زيرا اين صادرات از طريق بازارچههاي مرزي انجام ميش��ود.
وي گفت :مرغ ايران در کش��ور عراق طرفدار زيادي دارد و در
فروش��گاهها  200تا  300تومان گرانتر از مرغ کشورهاي ديگر
به فروش ميرسد اما صادرات ما به اين کشور به شکل مرسوم
انجام نميشود .وي در ادامه گفت :اگر از منابع کشور به درستي
استفاده کنيم ميتوانيم غذاي  300ميليون نفر را تامين کنيم که
مستندات آن در يک بخش کارشناسي قابل ارائه است.

شد اما من که از وزارت جهاد کشاورزي رفتم اين طرح بايگاني
ش��د و وضعيت ريزگردها به ش��کل فعلي رسيد مسوالن وقت
بايد در اين ارتباط بيايند پاس��خگو باشند .اسکندري گفت :بعد
از پيروزي انقالب تنها  4وزير مسووليت بخش کشاورزي را در
اختيار داش��تهاند و هر باليي سر کشاورزي کشور آمده تقصير
اي��ن افراد اس��ت؛ من به عنوان يکي از اي��ن  4وزير حاضرم با
اي��ن افراد در جلس��هاي براي مناظره يا محاکمه حاضر ش��وم
و درباره وضعيت اس��تفاده از منابع بخش کش��اورزي در زمان
مس��ئوليت خود پاسخگو باش��م .وي افزود :نهضت سد سازي
در چه دورهاي با س��د سازي بي رويه باعث از بين رفتن منابع
آبي کش��ور شد؟ مس��والن وقت بايد بيايند پاسخگو باشند که
چ��را اجازه احداث اين همه س��د را در زمان خ��ود داده اند؛ هر
کس��ي( وزير کشاورزي) که در اين جلسه محکوم شد گردنش
را هم بزنند يا حداقل بيايد از مردم عذرخواهي کند .مديرعامل
س��ازمان اقتصادي کوثر ادامه داد :آقاي حجتي را قبول دارم و
ايشان موضوع ما ميتوانيم را در بخش کشاورزي دنبال ميکند
اما برخي هستند که نميخواهند ايشان کار کند که اين امر نيز
باعث ش��ده است فرياد ايشان نيز بلند شود و اين افراد موضوع
آب را براي القاي ما نميتوانيم تبليغ ميکنند؛ اما نميگويند که  7برابر شدن قيمت گوشت
ميش��ود چگونه بهرهوري مصرف آب را در بخش کش��اورزي وي افزود :گوش��ت قرمزي که در زمان وزارت بنده (سال )87

 4800توم��ان به قيمت وارداتي و  7هزار تومان در قصابي بود
امروز  7برابر ش��ده است .اسکندري افزود :در هشت ماهه سال
 390 ،96ميليون دالر گوشت به کشور وارد شده اما بايد توجه
داش��ت که قيمت اين محصول با در نظ��ر گرفتن نرخ ارز روز
نبايد بيشتر از  16هزار تومان در مراکز فروش به دست مصرف
کنندگان برسد اما مش��اهده ميشود که با قيمتي دو برابر اين
نرخ فروخته ميش��ود .وي اش��اره کرد که با همکاري مردم به
دنبال آن هستيم که کسري گوشت قرمز را در داخل توليد کنيم
و در سالهاي آينده عالوه بر انيکه نيازي به واردات نداشته باشيد
بلکه صادرات نيز انجام دهيم .مديرعامل سازمان اقتصادي کوثر
افزود :با اين حجم از واردات گوشت قرمز اشتغال  20هزار نفر از
بين ميرود و براي کش��ورهاي ديگر اشتغالزايي ايجاد ميکند.
اس��کندري همچنين در پاسخ به کساني که گندم وارداتي را به
صرفهتر از قيمت داخلي ميدانند گفت :بايد در نظر داشت که ما
در جمهوري اسالميزندگي ميکنيم نه در قزاقستان .قزاقستان
گندم خودر ا به صورت ديم توليد کرده و هزينه کمتري نسبت
ب��ه ما دارد .وي افزود :افرادي که درباره کيفيت بد گندم ايراني
صحبت ميکنند بايد به آنها گفت که گندم توليد داخل کيفيتي
به مراتب باالتر از گندم وارداتي دارد و گندميکه به کشور وارد
ميشود معموال گندمهاي درجه يک نيستند.

خواهان حسین کاظمی پور دادخواستی به طرفیت خوانده حمیدرضا هدایت پور تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد
نموده که جهت رسیدگی به شعبه  183شورای حل اختالف مجتمع شماره  6شهرستان مشهد به کالسه  960770ثبت گردیده
که وقت رسیدگی آن 97/3/5و ساعت  8:30تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به
تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
مسئول دفتر شعبه  183شورای حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد
م الف 1835

آگهی ابالغ دادنامه بدینوس��یله پیرو آگهی های قبلی به آقای عس��گری حناچی یزدی فرزند ابوالقاسم فعال مجهول المکان
ابالغ می گردد در مورد دادخواس��ت محمدجواد عزیزیان علیه ش��ما به خواس��ته مطالبه وجه سفته به موجب حکم شماره
 9609977513401323مورخ  96/12/26در پرونده کالس��ه 960945خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ 35/000/000 -1
ریال بابت اصل خواسته  -2مبلغ  925/000/000ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست
لغایت یوم االدا وفق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان رای صادره غیابی و ظرف مدت 20روز قابل واخواهی در همین
شعبه میباشد.
منشی شعبه  304شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد – حسین پور
م الف 1848

آگه��ی ابالغ دادنامه بدینوس��یله پیرو آگهی های قبلی به آقای چنگیز ش��یری اق قلعه فرزند ش��کراهلل فعال مجهول المکان
ابالغ می ش��ود در مورد دادخواس��ت آقای محمدرضوانی اول علیه ش��ما به خواس��ته مطالبه وجه به موجب رای شماره
 9609977513800969در پرونده کالس��ه  9609987513800549خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ  126000000ریال
بابت اصل خواس��ته و  -2مبلغ  3310000ریال بعنوان هزینه دادرس��ی و مبلغ  450000ریال هزینه درج آگهی  -3خسارت
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت  96/7/10لغایت یوم االدا که بر مبنای شاخص بانک مرکزی و توسط دایره محترم
اجرای احکام محاس��به و تعیین می گردد در حق خواهان محکوم ش��ده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20روز قابل
واخواهی در همین شعبه میباشد.
منشی شعبه  308شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد
م الف 1842

آگهی ابالغ دادنامه بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمدحسن محمدی ولوجردی – ابوالفضل محمدی ولوجردی
– سحر کبوتریان فرزند علیرضا فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد شکایت آقای علی حسینی دوغایی فرزند علی
علیه ش��ما دایر به مشارکت در کالهبرداری به موجب حکم شماره  96/12/23 – 2224در پرونده کالسه  132/950195هر
یک به تحمل پنج س��ال حبس و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و هر س��ه را جمعا به پرداخت مبلغ
 15/488/000ریال بعنوان رد مال در حق ش��اکی خصوصی محکوم ش��ده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد
رای صادره غیابی از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه  132دادگاه عمومی جزایی مشهد
م الف 2119

آگهی ابالغ دادنامه به ش��ماره بدینوس��یله پیرو آگهی های قبلی به آقای امیرمحمد تکلوی بختیاری فرزند مجیدرضا فعال
مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواست آقای محمود خالقی علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم
شماره  96099775134013909مورخ  96/12/20در پرونده کالسه  960888حکم به پرداخت مبلغ  150/000/000 -1ریال
بابت اصل خواسته  -2مبلغ 4800000ریال بعنوان هزینه دادرسی و مبلغ 150/000ریال بابت هزینه درج آگهی  -3خسارت
تاخیر تادیه از زمان صدور گواهی عدم تادیه هریک از چک های موصوف لغایت یوم االدا که بر مبنای شاخص بانک مرکزی
و توسط دایره محترم اجرای احکام محاسبه و تعیین می گردد در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف
مدت 20روز قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه  304شورای حل اختالف مجتمع  4مشهد
م الف 1843
خواهان/شاکی هادی رحمانی دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم حمیده روحی به خواسته الزام به استرداد دو فقره الشه
چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  306شورای حل اختالف مجتمع شماره
شش شهرستان مشهد واقع بولوار وکیل آباد کوثر شمالی  15ارجاع و به کالسه  960837ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن
مورخه  97/2/31و ساعت  8:45تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و
به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی
از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
مسئول دفتر شعبه  306شورای حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد
م الف 1844
خواهان/شاکی غالمحسن بخشیان دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم عطیه اسفار صفت به خواسته الزام تقدیم دادگاه های
عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  306شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد
واقع بولوار وکیل آباد کوثر ش��مالی  15ارجاع و به کالس��ه  961033ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه  97/2/31و
ساعت  8تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده  73قانون
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار
آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
مسئول دفتر شعبه  306شورای حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد
م الف 1845
آگهی ابالغ دادنامه بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمد پاکباز خسروشاهی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد
در مورد دادخواس��ت آقای حس��ین یکتای مقدم علیه ش��ما به خواسته الزام به تنظیم س��ند خودرو به موجب حکم شماره
9609977513401252مورخ  96/12/5در پرونده کالس��ه  96083در خصوص دعوی خواهان آقای حسین یکتای مقدم به
طرفیت خواندگان محمدابراهیم مقدم قره قنات و محمد پاکزارد خسروشاهی بخواسته اثبات وقوع عقد بیع از حیث ورودبه
دادرسی مقوم  3100/000ریال و الزام خواندگان به تنظیم سند یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی 557ط88ایران
 32از حیث ورود به دادرس��ی مقوم  100/000/000ریال به انضمام هزینه دادرس��ی نظر به اینکه خودرو مذکور به دفعات
تعویض پالک ش��ده اس��ت که نامبردگان خوانده دعوی واقع نشده اند و خواهان سلسله ایادی فی مابین تا اتصال به مالک
رسمی خودرو را به شعبه ارائه ننموده لذا دعوی وی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و شورای مستندا به ماده
 2قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر می نماید قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی مشهد می باشد
در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت  20روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
منشی شعبه  304شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد – حسین پور
م الف 1846
آگهی ابالغ اجرائیه پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای مهرداد خرسندی که مجهول المکان
می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره  9609977513400019صادره از شعبه  304در پرونده شماره 950931
محکوم علیه محکوم به پرداخت  -1مبلغ  80000000ریال بابت اصل خواس��ته س��ه فقره سفته به شماره های  268212و
 228377و  -2 724172مبلغ  2140000ریال بعنوان هزینه دادرسی و مبلغ  450000ریال بابت هزینه درج آگهی در روزنامه
در حق محکوم له و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام
نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه  304شورای حل اختالف مجتمع شماره  4شهرستان مشهد – محدثه حسین پور
م الف 1847

آگهی ابالغ دادنامه بدیوس��یله پیرو آگهی های قبلی به آقای جواد علی دولتی فرزند نورمحمد فعال مجهول المکان ابالغ می
شود در مورد شکایت محمد عرفانیان رسولی نیا رابع علیه شما دایر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به موجب حکم شماره
 96/11/18 – 1996در پرونده کالسه  132 /951395به تحمل سه سال حبس محکوم شده اید مراتب بدینوسیله درروزنامه
درج می گردد رای صادره غیابی از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه  132دادگاه عمومی جزایی مشهد
م الف 2120
آگهی ابالغ دادنامه پیرو آگهی های قبلی به آقای حامد جنت فرزند محمدرضا فعال مجهول المکان ابالغ می گردد به موجب
دادنامه اصداری ش��ماره  9709977594500017در پرونده کالس��ه  960319به اتهام کالهبرداری موضوع شکایت حسین
عطار کاخکی  ،عالوه بر رد مال به مبلغ ششصد و هشت میلیون ریال به پنج سال حبس و مبلغ ششصد و هشت میلیون ریال
جزای نقدی محکوم گردیده است دادنامه صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از رویت قابل واخواهی است مراتب
یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه مشارالیه به حکم صادره اعتراضی دارد اعتراض خود را به شعبه  145مستقر در مجتمع
قضایی امام خمینی (ره) مشهد تسلیم نماید
مدیر دفتر شعبه  145دادگاه کیفری  2مشهد – قاسم مهدوی نسب
م الف 2121
خواهان علی محمدزاده عکاف دادخواستی به طرفیت خوانده هادی دهقان به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  183شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد به کالسه
 960991ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/3/5و ساعت  9صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی
حاضر گردد
مسئول دفتر شعبه  183شورای حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد
م الف 2122
آگهی ابالغ دادنامه بدینوس��یله پیرو آگهی های قبلی به آقای مهدی آس��یابان فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد
دادخواست علیه شما به خواسته مطالبه وجه موجب حکم شماره  9609977506301256در پرونده کالسه  960678خوانده
محکوم اس��ت به پرداخت  -1:مبلغ یکصد و بیست و دو میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار ریال بابت اصل خواسته (
چک مستند دعوی) و  -2مبلغ سه میلیون و دویست و بیست و نه هزار و یکصدو هفتاد ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال
تمبر و  -3مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه درج آگهی در روزنامه  -4خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی
در تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه  96/7/26لغایت یوم االداء در حق خواهان
محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20روز قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.
مسئول دفتر  183شورای حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد م الف 2123
خواهان مهدی حس��ین پور دادخواس��تی به طرفیت خوانده محمدرضا محمودی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های
عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  183شورای حل اختالف به کالسه  961141ثبت گردیده که وقت
رسیدگی آن  97/3/9و ساعت  8:30تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز
ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیر االنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
مسئول دفتر شعبه  183شورای حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد
م الف 2124
خواهان/ش��اکی بهرام موس��وی پور دادخواس��تی به طرفیت خواندگان/متهم زهرا علیزاده تمام و حمیدرضا سعیدینیا به
خواس��ته مطالبه وجه الزام تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  306شورای حل
اختالف مجتمع ش��ماره شش شهرستان مشهد که جهت رس��یدگی به شعبه  306شورای حل اختالف مجتمع شماره شش
شهرستان مشهد واقع بولوار وکیل آباد کوثر شمالی  15ارجاع و به کالسه 961076ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه
 97/3/3و ساعت  9:30تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز
ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیر االنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
م الف 2130
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 10راهبرد جديد براي سازمان
مديريت صنعتي

معاون برنامه س��ازمان گسترش و نوسازي
صنايع ايران در حکميبه عنوان مدير جديد
س��ازمان مديريتي صنعتي منصوب شد.به
گ��زارش روابط عموميس��ازمان مديريت
صنعت��ي ،ابوالفض��ل کياني بختي��اري در
حکمياز سوي منصور معظمي– مديرعامل
سازمان گس��ترش و نوسازي صنايع ايران
(ايدرو) – به عنوان مديرعامل جديد سازمان
مديريت صنعتي منصوب شد و از سوي وي
 ۱۰راهبرد جديد تعريف ش��ده که از جمله
مهمتري��ن آنها ميتوان ب��ه عارضهابي و
آسيبشناسي بنگاهها ،ايجاد کلينيکهاي
صنعتيبهمنظوربهبودمديريتدربنگاههاي
کش��ور ،شبکه س��ازي مديريت صنعتي با
ه��دف همافزايي و کمک ب��ه حل چالش
و مشکالت بنگاهها اش��اره کرد.در مراسم
توديع و معارفه مدير عامل سازمانمديريت
صنعتي ،منصور معظميمعاون وزير و رئيس
هيات عامل س��ازمان گسترش و نوسازي
صنايع ايران گفت:در دوره مديريت جديد،
سازمان مديريت صنعتي بايد پر فروغ شود
و انتظ��ار دارم کاري ک��ه ديگران در زمينه
آموزش و مش��اوره ميکنند سازمان انجان
نده��د.وي افزود :تا دس��تيابي به هويت و
جاي��گاه واقعي س��ازمان مديريت هنوز راه
طوالني اي در پيش است و ارتباطات بين
الملل س��ازمان بايد بس��يار گستره تر شود
همچنين بايد ب��ا وزارتخانه صنعت معدن
تجارت و س��اير وزارتخانهها تعامالت خود
را توسعه دهد چرا که وظيفه سازمان ترويج
علم مديريت در کشور است .معظميافزود:
کار پ��رورش مديران ت��راز جهاني در دوره
مديريت جديد بايد مجدانه پيگيري و انجام
شود و نمايندگيهاي سازمان بايد در ارائه
راهکارهاي کاري سازمان مديريت صنعتي
همکاري موثري داشته باشند.معاون وزير
صنعت با اش��اره ب��ه توانمندي س��ازمان
مديري��ت صنعتي در تولي��د منابع فکري
مديريتي اظهار کرد :س��ازمان بايد در اين
زمينه در رسانهها و بخشهاي ديگر حضور
فعال داشته باشد.

آگهی ابالغ دادنامه بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقایان حمید فرمحمدی فرزند محمد تقی و محمود کنعانیان فرزند عبدالمجید
و سید محمد موسوی فرزند ابراهیم فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست بانک مهر اقتصاد بطرفیت شما
خواس��ته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش��ماره  9609977575400266در پرونده  4/960047به پرداخت تضامنی مبلغ
 606/900/000ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت یوم الوصول که بر اساس شاخص
تورم بانک مرکزی توس��ط مدیر محترم اجرا محاس��به خواهد شد و پرداخت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل در حق
خواهان محکوم شده اید  .مراتب فوق در روزنامه اگهی و با توجه به غیابی بودن دادنامه مذکور ،ظرف بیست روز از تاریخ
درج در روزنامه قابل واخواهی در همین دادگاه می باش��د .مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی مجتمع
قضایی امام خمینی در شهرستان مشهد – سید علی خاکشور شمس آباد
م الف 2325
آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواست و ضمائم خواهان  :مجتبی ظریفیان زیبالویی خوانده  :شرکت مکث تجارت کاال –
سید جواد حسینی – نگار صدیق خواسته  :مطالبه خسارت دادرسی – مطالبه خسارت تاخیر تادیه – مطالبه وجه چک تقدیم
دادگاه عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه  22ارجاع گردیده و به ش��ماره  22/960848ثبت و جهت رسیدگی وقت
رسیدگی برای  1397/3/22ساعت 11
صبح تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خواندگان به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون
دادرس��ی مدنی مراتب در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می ش��ود تا خواندگان از تاریخ نشر آگهی به دفتر دادگاه ها
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود به نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت دارید.
مدیر دفتر شعبه  22مجتمع امام خمینی مشهد
م الف 2330
آگهی ابالغ دادنامه بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خواندگان حجت کاظمی – علی اسکندری فعال مجهول المکان ابالغ می شود
در مورد دادخواس��ت خواهان  :سید محسن حسینی به طرفیت شما در کالسه پرونده  22/960584به موجب حکم صادره
شماره  1396/12/10 – 9609977577201332به خواسته  :مطالبه خسارت دادرسی – مطالبه خواسته تاخیر تادیه – مطالبه
وجه چک حکم محکومیت صادر ش��د .مراتب بدینوس��یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در
مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه  22مجتمع امام خمینی مشهد – عارفی زاده
م الف 2331
آگهی ابالغ دادنامه بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به سید مهدی سیدی فرزند سید محمد تقی فعال مجهول المکان ابالغ می
شود در مورد دادخواست بانک مهر اقتصاد علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب دادنامه شماره 9609977577300062
در پرونده کالسه  23/950258به پرداخت تضامنی مبلغ  216/030/000ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت دادرسی
و نیز خسارت تاخیر تادیه با ماخذ شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت تاریخ اجرایی دادنامه و حق
الوکاله وکیل طبق تعرفه در خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ
درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه  23دادگاه عمومی حقوقی مشهد – روحبخش
م الف 2333
آگهی ابالغ دادنامه بدینوسیله پیرو آگهی های منتشره  -1عصمت صابری  -2زهرا مالزاده  -3حسین مالزاده  -4ستایش
مالزاده  -5س��هیل مالزاده مجهول المکان می باش��ند در خصوص دادخواست فاطمه نوروزی به خواسته اعسار از هزینه
دادرس��ی در پرونده کالس��ه  14/960970به موجب دادنامه ش��ماره  09709977583700037حکم به قبول اعسار موقت
خواه��ان و معافیت وی از پرداخت باقی مانده هزینه دادرس��ی در پرونده مذکور صادر می نماید رای صادره حضوری و
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر می باشد.
مدیر دفتر شعبه  57دادگاه عمومی مشهد
م الف 2339
پرونده کالس��ه  9609988340401011ش��عبه  1دادگاه عمومی حقوقی بخش بیستون تصمیم نهایی شماره خواهان  :اقای
محمدرضا رضائی جدیدی فرزند غالم به نشانی استان کرمانشاه -شهرستان هرسین -شهر بیستون  -روستای نادراباد
خوانده  :خانم فرخنده رضایی به نش��انی مجهول المکان خواس��ته ها  :اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  -2الزام به تنظیم
سند رسمی ملک رای دادگاه درخصوص دادخواست اقای محمدرضا رضائی جدیدی فرزند غالم به خواسته الزام به تنظیم
س��ند رسمی س��هم االرث خوانده از اراضی زراعی مرحوم غالم رضائی جدیدی واقع در روستای نادراباد بخش بیستون
به این ش��رح که خواهان با اس��تناد به مبایعه نامه مورخ  23/06/1388اطهار داش��ته است  :اینجانب سهم االرث خواهرم از
اراضی زراعی مرحوم پدرم غالم که در تاریخ  07/01/1374فوت نموده اس��ت را خریداری نموده ام تقاضای انتقال س��ند
مالکیت را دارم .خوانده با وجود دعوت به جلسه دادرسی از طریق نشر اگهی در روزنامه کثیراالنتشار در جلسه دادرسی
حض��ور نیافت��ه و الیحه نیز ارائه نداده اند و نس��بت به دعوی مطروحه ایراد و انکار و اعتراضی به عمل نیاورده اس��ت و
نسبت به اصالت اسناد و قرارداد استنادی خواهان خدشه ای وارد ننموده است .سپس دادگاه درخصوص وضعیت مالکیت
ملک متنازع فیه از اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان هرسین اعالم نمود که پاسخ استعالم به شماره  6023/709مورخ
 21/11/26حکایت از مالکیت رسمی مورثخوانده مرحوم غالم رضائی جدیدی نسبت به  9/12سهم مبذر ابی و  ./3526مبذر
دیمی س��هم مش��اع از  1706/173اراضی ابی ودیمی مزروعی قریه نادراباد تحت پالکهای یک الی چهار فرعی و هفت الی
یازده فرعی و چهارده الی ش��انزده فرعی و 18الی  23فرعی و  25الی  31فرعی و 38و 39فرعی از  49اصلی دارد .دادگاه
بابررسی اسناد و مدارک مبایعه نامه واظهارات خواهان مالحظه می نماید خواهان مطابق قرارداد مورخ 23/06/1388سهم
االرث خواهر خویش خانم فرخنده رضائی جدیدی از اراضی زراعی ماترک مرحوم غالم رضائی جدیدی را خریداری نموده
است  .بنا به مراتب مذکور ونظر به اینکه اصالت قرارداد مورد استناد خواهان مورد خدشه وارد نشده است و نظر به اصول
صحت ولزوم قراردادها (مواد 219و 223قانون مدنی ) و بااحراز شرایط اساسی معامله بین طرفین (ماده  190قانون مدنی
) ونطر به تکلیف قانونگذار به انتقال رسمی اموال غیر منقول (ماده  47قانون ثبت اسنادوامالک کشور )ونظر به اینکه انتقال
س��ند رس��می از نتایج معامالت اموال غیر منقول است لذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص می دهد به
استناد مواد  223-220-219-190-10و  1301قانون مدنی وماده  47قانون ثبت اسناد و امالک کشور حکم به الزام خوانده
به اتقال سهم االرث خویش (مشاعی )از اراضی مزروعی مرحوم غالم رضائی جدیدی پالک ثبتی مذکور به عالوه پرداخت
مبلغ  350000ریال به عنوان هزینه دادرسی درحق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی است و ظرف مهلت
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید
نظر استان کرمانشاه می باشد .
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش بیستون -یعقوب حبیبی شمس

