قربانيان اصلي بيثباتي اقتصادي

خبر
صدور بيمه نامه تضمين کيفيت
کاالي ايراني در بيمه تعاون

مديرعامل بيمه تعاون با اشــاره به آغاز
اجراي طرح صــدور بيمه نامه تضمين
کيفيت کاالهاي ايراني اظهار داشــت:
توليدکنندگان ايراني ميتوانند با استفاده
از ايــن بيمهنامه کيفيت کااليشــان را
بيمه کنند .به گزارش «عصر ايرانيان»،
يونس مظلوميدر نشستي خبري افزود:
اخيرا بيمه نامــه جديدي براي تضمين
کيفيت کاالهاي ايراني طراحي و براي
چند توليدکننده صادر شــده اســت که
بر مبناي آن چنانچــه دارنده اين بيمه
نامه نســبت به کيفيت کاالي خريداري
شــده خود دچار مشکل شــود ميتواند
از طريق شــرکت بيمه خسارت خود را
دريافت کند .وي افزود :بيمه نامه کيفيت
کاالي ايرانــي در واقع زمينــه را براي
تشويق مصرف کنندگان کاالي ايراني
فراهم ميکند و به اين ترتيب خريداران
کاالهــاي ايراني ميتوانند ضمانت نامه
قطعي براي کيفيت کاالهاي خريداري
شــده داشته باشند .يونسي تصريح کرد:
در واقع آن دســته از توليدکنندگاني که
ضمانت نامه تضمين کاالهاي توليدي را
ضميمه توليدات خود کرده و به مصرف
کنندگان ارائه ميدهند ميتوانند منتظر
رونق بازار باشند چرا که مصرف کنندگان
ايراني هم نسبت به خريد کاالي ايراني
رغبت دارند اما به هر حال کيفيت براي
آنها از جمله فاکتورهاي بســيار مهم و
حائز اهميت است .مظلوميدر خصوص
اينکه آيا توليدکنندگان خودروهاي ايراني
مذاکراتي بــراي ارائه بيمه نامه تضمين
کيفيت خودروها صــورت گرفته ،گفت:
به طور قطع توليدکنندگان بايد نسبت به
خريد بيمه نامه تضمين کيفيت کاالهاي
ايراني از نمايندگيهاي بيمه اقدام کنند اما
به هر حال ما آمادگي داريم تا خودروهاي
ايراني را هم تحت پوشش اين بيمه قرار
دهيــم .وي همچنين دربــاره ارزيابي
ريسک صدور اين بيمه نامه خاطرنشان
کرد :ارزيابي ريسک در صدور يک بيمه
نامه نقش اساسي دارد ،کارشناسان ما با
لحاظ کردن استانداردهاي داخلي و بين
المللي تالش دارند تا ريسک هر کاال را
هم ارزيابي کنند امــا تمرکز ما بر روي
کاالهاي ايراني است و بر اين اساس هر
کااليي که آزمايشات الزم را انجام داده و
از سوي کارشناسان بيمه تضمين کيفيت
را دريافت کنند تحت پوشــش اين بيمه
قرار خواهد گرفت.

حال کارگران خوب نيست!

گروه اقتصــادي – اميرعلــي امينيان:

کارگران يکي از زحمتکشترين اقشــار
جامعه سالهاســت در پــي وعدههاي
دولت چشــمانتظار تغيير در زندگي خود
هســتند اما بيتوجهي به مشــکالت
جامعه کارگــري در بخشهاي مختلف
ازجمله ســاماندهي قراردادها،معيشت و
هزينههاي زندگي،خدمات بيمهاي مکمل
و دهها مشکل ديگر سبب شده اين قشر
آســيبپذير در ميان انبوهي از چالشها
و گرفتاريهــاي اقتصادي،اجتماعي و
 ...گرفتار شــوند و در حقيقت اين گروه
بزرگ جامعه قرباني اصلي بيثباتيهاي
اقتصادي باشــند .به گــزارش «عصر
ايرانيان» ،امروز اولين روز از هفته کارگر
اســت .روز جهاني کارگر همهســاله از
ســوي طبقات کارگري در روز اول ماه
مه برگزار ميشود و اتحاديههاي کارگري
در بســياري از کشورهاي جهان اين روز
را با برگزاري جشنها و راهپيماييهاي
خياباني برگزار ميکنند .در تقويم کشور
نيز پنجم تا يازدهم ارديبهشتماه هرسال
با عنــوان هفته کارگر نامگذاري شــده
اســت .کارگران ايــران جمعيتي حدود
 15ميليــون نفري دارند کــه حتي آمار
دقيقي از تعداد آنها در دســت نيســت
و اگر بســياري از مشاغل که بهصورت
روزمزدي و يا ماهيانه و مبتني بر قانون
تأمين اجتماعي حقــوق ميگيرند را به
اين آمار اضافه کنيــم تعداد کارگران در
ايران رقميبسيار بيشتر از  15ميليون نفر
باشد.حتي به قول يکي از روزنامهنگاران
و همکاران ما شــايد با دستمزدهايي که
روزنامهنگاران ميگيرند ،آنان را هم بتوان
در فهرست کارگران قرار داد!به هر ترتيب
کارگران بهعنوان يکي از تاثيرگزارترين
اقشار جامعه در اقتصاد بيشترين آسيبها
و مشکالت را نيز تجربه ميکنند و شايد
بتوان گفت دولت توجه چنداني به قشر
کارگر ندارد.شايد بيراه نباشد اگر کارگران
را آسيبپذيرترين گروه اجتماعي کشور
بدانيم چراکه با دستمزدهايي که ميگيرند
در برابر هزينههاي سرسامآور زندگي که
هرروز بيشتر هم ميشود همواره مغلوباند
و در اين ميان چندان توجهي به وضعيت
معيشــتي آنان نميشــود .چالشهاي
پيش روي کارگران بخشهاي متنوعي
دارد.نبــود امنيت شغلي،دســتمزدهاي
پايين،بهرهمند نبودن از بســياري مزايا و
امکاناتي که براي کارمندان دولت وجود
دارد و دههــا چالش ديگر اين روزها کام

کارگران را تلختر از هميشه کرده است.
دولــت در ميان وعدههــاي فراوان خود
قشر کارگر را هم در وعده دادن فراموش
نکرده و چند سالي است که وعده ميدهد
وضعيت معيشتي آنان را بهبود بخشيده
و دستمزدها را متناسب با وضع معيشتي
کارگران افزايش دهد اما هرسال پس از
ماهها کشوقوس ســرانجام دستمزدها
را متناســب بــا ميزان تــورم – آنهم
تورم اعالميتوســط بانک مرکزي و نه
تورم واقعــي – افزايش ميدهد .ازاينرو
وضعيت معيشتي کارگران هرسال بدتر
از قبل شــده و گرانيها بســيار سريعتر
از دستمزد اين اقشــار حرکت ميکنند.
هرچند همزمــان با آغــاز هفته کارگر
شعارها و وعدههاي مسئوالن براي اين
گروه بيشتر ميشود اما حقيقت اين است
که مشکالت کارگران سالهاست با اين
وعدهها حلنشده است.
قراردادهاي سفيد امضا

شــايد يکي از بزرگترين نگرانيهاي
جامعه کارگري عدم ثبات شغلي است و
اين نگران امسال بيشازپيش تقويتشده
اســت.با افزايش هزينههاي کارفرمايان
اولين قربانيــان بيثباتيهاي اقتصادي
کارگران هســتند.کارگراني که ناچارند
براي تداوم شــغل خود به خواستههاي
کارفرمايــان که يکــي از آنها امضاي
قراردادهاي ســفيد امضاست تن دهند.
هرچنــد ديوان عدالــت اداري بهتازگي
بــراي چالشهايي کــه در اثر امضاي
قراردادهاي سفيد براي کارگران به وجود
ميآيد فکري کــرده و اين قراردادها را

آگهی احضار متهم در پرونده شماره  951365شعبه  404بازپرس دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4
مشهد خانم الدن احمدنیا فرزند شعبان به موجب شکایت مهدی ایزنژاد خور به اتهام انتقال مال غیر تحت
تعقیب قرار دارد .با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی
به او ،طبق ماده  174قانون ایین دادرسی کیفری  ،مراتب یک نوبت در روزنامه اگهی و ظرف مهلت یک
ماه احضار می شود .پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
بازپرس شعبه  404دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  4مشهد
م الف 3601
پیــرو اگهی های قبلی به اقای ابراهیم قوامی فعال مجهول المکان ابالغ می شــود در مورد دادخواســت
اقای مصطفی رضوان خواه گلسفیدی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو و مطالبه وجه بابت هزینه
دادرسی بموجب حکم  9609977501500058به کالسه پرونده  960711حکم به الزام خوانده به حضور
در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند یک دستگاه خودروی سواری پراید به رنگ مشکی روغنی به
شماره انتظامی  12ایران –  265ط  44به شماره موتور  1796666و شماره شاسی 14122850001109
 sله خواهان محمد جواد رضوان خواه گلسفیدی صادر و اعالم می گردد مراتب بدینوسیله در روزنامه
درج می گردد.
رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است .
متصدی امور دفتری شعبه  15مجتمع یک شورای حل اختالف شهرستان مشهد
م الف 3602
در خصوص تجدید نظر خواهی سید عبدالکریم عسکری به طرفیت محمد رضا محمدی نسبت به دادنامه
شــماره  9609977501400900صادره از این شعبه  14به شما ابالغ می شود  .ضمنا می توانید نسخه
ثانی و ضمائم را از شعبه تحویل بگیرید مقتضی است حسب ماده  346قانون ایین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه  ،به این شعبه
اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید  .واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد.
مسئول دفتر شعبه  14شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد
م الف 3603
پیرو اگهی های قبلی به خوانده حســین ابراهیم زاده فعال مجهول المکان می باشــند ابالغ می شــود در
مورد دادخواســت علیرضا اباذری بطرفیت شــما به خواســته مطالبه وجه چک بموجب حکم شــماره
 9609977501400951در پرونــده کالســه  9609987501400489به محکومیت تضامنی خواندگاه به
پرداخت  -1 :مبلغ یک صد و پنجاه و چهار میلیون ریال اصل خواســته ( وجه یک فقره چک )  -2مبلغ
چهار میلیون و هشتاد هزار ریال خسارات دادرسی ( حق الدرج روزنامه و هزینه دادرسی)  -3پرداخت
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکالء  -4پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ سر رسید
ان  96/5/12تــا زمان وصول وجه چک بر مبنای اخرین نرخ تورم اعالم شــده بانک مرکزی جمهوری
اســامی ایران که محاسبه دقیق ان توســط اجرای احکام شورای حل اختالف انجام خواهد شد در حق
خواهان صادر و اعالم میگردد و مراتب بدینوســیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از
تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شــورا است .متصدی امور دفتری شعبه
شورای حل اختالف شعبه  14شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد
م الف 3604
پیرو اگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم -1عباس پابند  -2مریم مداحی  -3مجتبی
یوسف نژاد مجهول المکان می باشــد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9609977501400897
صادره از شعبه  14در پرونده شماره  9609987501400503محکوم اند بصورت تضامنی به پرداخت
 -1مبلغ دویست میلیون ریال بابت خواسته  -2مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت حق الدرج اگهی
روزنامه  -3خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک (  )1395/12/20الی یوم االدا که بر مبنای نرخ
تورم بانک مرکزی در واحد اجرای احکام محاسبه خواهد شد  -4مبلغ پنج میلیون و صد و پنجاه و پنج
هزار ریال بابت هزینه دادرسی الصاق تمبر در حق محکوم له ( رامین ساالری) و نیم عشر دولتی شده
اید ظرف ده روز از انتشــار این اگهی مهلت دارید نســبت 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.
مسئول دفتر شعبه  14شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد
م الف 3605
پیــرو اگهی هــای منتشــره در جراید بدینوســیله به محکــوم علیه شمســی دولتی کالســه پرونده
 960998750150031به موجب درخواست اجرای حکم به شماره دادنامه  9609977501500200حکم
بر محکومیت خواندگان به پرداخت  -1 :مبلغ پنجاه میلیون ریال اصل خواســته یک فقره چک ( شماره
ســریال  -2 ) 95/9/8 – 9204/593019مبلغ یک میلیون و پانصد و چهل هزار ریال خسارت دادرسی
( حق هزینه دادرسی و حق الدرج اگهی روزنامه )  -3پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ
سر رسید ان  95/9/8تا زمان وصول وجه چک بر مبنای اخرین نرخ تورم اعالم شده بانک ملی مرکزی
جمهوری اســامی ایران که محاسبه دقیق ان توسط اجرای احکام شوراهای حل اختالف انجام خواهد
شد له خواهان اقای مسعود اسمعیلی شده اید و پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد
 .ظرف ده روز از انتشــار این اگهی مهلت دارید نســبت 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 شعبه  15شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

براي اثبات برخــي ادعاها در اختالفات
بين کارگران و کارفرمايان کافي ندانسته
اما هنوز هم بســيارند کارگراني که در
هميــن روزهاي گذشــته کار خود را از
دســت دادهاند و راه بهجايي براي اثبات
و دريافت حقوق خــود نبردهاند .فتحا...
بيات ،رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و
پيماني در اين زمينه به «عصر ايرانيان»
گفت:پيدايش و رشد قراردادهاي سفيد
امضا اخراج نيروي کار را آســان ميکند
و امسال هم شاهد اين معضل بزرگ در
بازار کار هستيم .وي قراردادهاي سفيد
را محصــول ناکارآمــدي مديران حوزه
کار دانســت و افزود:قراردادهاي موقت
از ســال  73در کشــور رواج پيدا کرد و
از آن زمان تاکنون بازار کار را نابسامان
کرده و براي کارگران مشکالت زيادي
ايجاد کرده اســت .اين فعال کارگري با
اشاره به اينکه اين قرارداد وسيله خوبي
براي کارفرماياني اســت که مشکالت
اقتصادي توان آنــان در انجام تعهدات
را گرفته  ،اذعان کرد:اين مشکل سبب
نارضايتي کارگران شده و براي رفع آن
هنوز هم راهکار عملياتي انديشيده نشده
است .رئيس اتحاديه کارگران قراردادي
و پيماني در پاســخ به اين سؤال که آيا
قانون کار ايراد دارد که اين مشــکل به
وجود آمده اظهار کرد:قانون کار مشکل
چنداني ندارد اما خوب اجرا نميشود.ماده
 673قانون مجازات اســاميميگويد
اگر کســي از قــرارداد ســفيد امضايي
سوءاســتفاده کند بايــد تعقيب کيفري
شود اما متأســفانه برخي از کارفرمايان
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از قراردادها سو استفاده ميکنند و کسي
هم بــا آنان برخــورد نميکند .به گفته
وي بخش عمــدهاي از کارگران بهويژه
در شهرســتانها با قانون آشنايي ندارند
و خودشــان زمينه سوءاستفاده را فراهم
ميکنند.اما مسئوالن دولتي از يکسو و
کارفرمايان از سوي ديگر بايد بدانند که
در کنار معيشت کارگر امنيت شغلي وي
هم اهميت دارد و نبايد با اين قراردادها
به خطر بيفتد چراکه معيشــت و امنيت
شغلي کارگران وابســته به هم است و
اگر کارگري امنيت شــغلي نداشته باشد
معيشت هم ندارد.
وقتي کارگر قرباني ميشود

بيات با اشــاره به مشــکالت اقتصادي
کنوني در جامعه که گريبان بســياري از
واحدهاي توليدي و بنگاههاي اقتصادي
را گرفتــه و منجر به بحران تعديل نيرو
در بســياري از اين مجموعهها شــده
تصريح کرد:اگر کارگران همواره نگران
تداوم همکاري خود بــوده و ندانند که
کارفرما آنها را نگه مــيدارد يا اخراج
ميکند ،آرامش فکريشان بههمخورده
و معيشــت آنها نيز بــه خطر ميافتد.
وي بابيان اينکه مشکالت کارگران در
سالهاي اخير بيشــتر شده در موضوع
قراردادهاي کوتاهمدت يادآور شد:در حال
حاضر قراردادهاي يکماهه و سهماهه و
تسويهحسابهاي سفيد امضا به معضل
بزرگي براي کارگران تبديلشــده و از
کارگران ســفته ميگيرند و همه شرايط
را مهيا ميکننــد تا کارگران را بهراحتي
از مجموعــه حذف کنند .رئيس اتحاديه

م الف 3606
پیــرو اگهی هــای منتشــره در جراید بدینوســیله به محکــوم علیه مجتبــی دالوری کالســه پرونده
 9609987501500546به موجب درخواست اجرای حکم به شماره دادنامه  9609977501500912حکم
بر محکومیت تضامنی خوانده به پرداخت  -1 :خوانده ردیف اول ( آقای مجتبی دالوری) محکوم اســت
به انجام تعهد و الزام به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند یک دستگاه خاور باری
چوبی به شماره انتظامی  84ایران  568ع  39له خواهان و پرداخت مبلغ دو میلیون و هشتصد و شصت
و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی با توجه به تعهد نامبرده به تنظیم سند وفق قراداد در حق خواهان
اقای علی خواجه و پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد .ظرف ده روز از انتشار این
اگهی 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 شعبه  15مجتمع یک شورای حل اختالف شهرستان مشهد
م الف 3607
بدینوسیله به محکوم علیه اقای سید محمد امان موسوی کالسه پرونده  9609987501500457بموجب
درخواســت اجرای حکم به شــماره دادنامه  9609977501500788حکم بر محکومیت خوانده به -1 :
پرداخت مبلغ بیســت و یک میلیون ریال بابت اصل خوســته یک فقره چک به شماره  -2 659928مبلغ
ششصد و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزنه دادرسی  -3مبلغ چهارصد و پنجاه هزار بابت هزینه درج
اگهی  -4پرداخت خسارت تاخیر و تادیه چک  ،از تاریخ سررسید چک  95/8/5تا زمان وصول وجه چک
بر اساس اخرین نرخ تورم اعالم شده بانک ملی مرکزی که میزان دقیق ان توسط اجرای احکام شورای
حل اختالف محاســبه و تعیین خواهد له خواهان اقای مجید قائمی بایگی شــده اید و پرداخت نیم عشر
دولتی بر عهده محکوم علیه می باشــد  .ظرف ده روز از انتشــار این اگهی 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 شعبه  15شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد
م الف 3608
پیرو اگهی های قبلی به اقای مهدی گرگانی فعال مجهول المکان ابالغ می شــود در مورد درخواست امنه
رمضانیان معوا بطرفیت شــما به خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977501700038
در پرونده کالسه  960654به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و پنجاه هزار
ریال هزینه درج اگهی و مبلغ ششــصد و ســی هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه
کانون وکالء و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی عدم برگشت ( )96/5/23تا یوم االدا بر اساس شاخص
قیمت اعالمی بانک مرکزی در حق 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 شورا است.
دفتر شعبه  17شورای حل اختالف مشهد
م الف 3609

کارگران قراردادي و پيماني بابيان اينکه
قراردادهاي موقت قــدرت چانهزني را
از نماينــدگان کارگري گرفتــه  ،افزود:
متأســفانه نماينــدگان کارگــري در
هيئتهــاي حل اختالف و تشــخيص
قدرت دفــاع از حقوق کارگران را ندارند
و به دليل داشــتن قراردادهاي موقت و
ترس از اخراج کارفرما نميتوانند مدافع
حقوق همنوعان خود باشند .بيات تأکيد
کرد که در حال حاضر بيش از  95درصد
قراردادهاي کار موقت است و افزود:نبود
امنيت شــغلي باعث ميشود نيروي کار
بهرهوري الزم را نداشــته باشــد و اين
مسئله در توليد آنهم در سالي که به نام
حمايت از کاالي ايراني نامگذاري شده
است تأثير ميگذارد.اگر بهرهوري نيروي
کار پايين آيد ،کيفيت محصوالت توليدي
کاهشيافته و توليد رقابتپذير نخواهد
بود.تمام اين مشکالت به اين خاطر است
که کارگر از وضعيت شــغلي خود راضي
نيست و دغدغه هرلحظه بيکار شدن را
دارد .به اعتقاد اين مقام مسئول کارگري
اگر امروز توليدات داخلي بعد از ســالها
قادر به رقابت نيســت و بيکيفيتترين
کاالهاي خارجي وارد کشور و جايگزين
توليد داخل ميشود و توليدکننده داخلي
توان صادرات ندارد ،بايد بهدقت بررسي
و ريشــهابي و موانع آن برطرف شــو
که يکي از اين موانع دلمشــغوليها ،
نگرانيها و نارضايتي کارگران است .اين
کارشناس حوزه کار تأکيد کرد:ساماندهي
قراردادهــاي کار و اصالح تبصرههاي
يک و دو ماده  ۷قانون کار از ديرباز مورد
تأکيــد جامعه کارگري بــوده و مقامات
کارگــري همواره از دولت خواســتهاند
آييننامه تبصــره يک ماده  ۷قانون کار
که تاکنون بالتکليــف مانده به جهت
شفافســازي و تفکيک مشاغل دائم از
موقت ،تدوين کند .مشکالت قشر کارگر
تنها قراردادهاي سفيدشان نيست.کافي
اســت گفتوگوي کوتاهي با کارگران
بنگاههــاي توليدي و اقتصــادي انجام
دهيد تا ببينيد که از همهچيز نگراناند.
گرانيها،حقوقهاي پايين،اخراج و تعديل
نيرو،پرداخت ديرهنــگام حقوق و دهها
دغدغه ديگر حــال کارگران را ناخوش
کرده است و بايد دولت که هرروز سنگ
حمايت از مردم را به سينه ميزند براي
اين گروه بزرگ اقتصادي فکري کند تا
شايد به کمک اين گروه چرخ اقتصاد هم
بهرت بچرخد.
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خبر
بازديد دبير شوراي عالي فضاي
مجازي از بزرگترين ديتاسنتر کشور

دبير شوراي عالي فضاي مجازي در راس
هيئتي ،از ديتا سنتر ملي آسياتک در برج
ميالد تهران بازديد کرد .به گزارش روابط
عموميشرکت آسياتک ،دکتر ابوالحسن
فيروز آبادي به منظور بررسي دقيق شرايط
ميزباني از دادههاي پيام رسانهاي داخلي،
از ديتا سنتر ملي آسياتک بازديد کرد .وي
طي ايــن بازديد گفت :با توجه به اين که
آسياتک ميزبان پيام رســانهاي داخلي
کشور در مرکز ميالد برج تهران ميباشد،
بررســي و حصول اطمينان از شرايط اين
ميزباني داراي اهميت بسياري است .فيروز
آبادي ضمن تقدير و تشکر از زيرساختها
و ظرفيتهاي بســيار مناسب ايجاد شده
توسط آسياتک افزود :ديتا سنتر آسياتک
در شــرايطي قرار دارد که پيام رسانهاي
جديدي که تازه به مجموعه پيام رسانهاي
داخلي کشور اضافه شدند هم ميتوانند با
اطمينان خاطر ميزباني دادههاي خود را به
آسياتک بسپارند .دبير شوراي عالي فضاي
مجازي ادامه داد :دنيا با استفاده از ابزارهاي
فضاي مجازي تکنولوژي محور ،در مرحله
تحول تمدني قرار دارد و بر اساس نظر مقام
معظم رهبري که نگاه توسعهاي به فضاي
مجازي دارند ،بي شک تامين زيرساختها،
شــبکه و امنيت دادهها در فضاي مجازي
داراي اهميتي خاص براي کشور ميباشد.
وي در پايــان اين بازديــد تصريح کرد:
دستاوردهاي ارزشمندي در استفاده از پيام
رسانهاي داخلي نهفته است و به دليل اين
که مــردم بازيگران اصلي فضاي مجازي
هســتند ،با همراهي مردم و اســتفاده از
زيرساختهاي تخصصي مناسب به دست
جوانان اليق کشــور ،ميتوان به استفاده
حداکثري از مزاياي اين طرح ارزشمند ملي
دست يافت.

شــماره  9609977580301037مورخه  1396/10/5صادره از شعبه  15دادگاه حقوقی مشهد محکوم
علیه محکوم به پرداخت مبلغ  550/000/000ریال بابت اصل خواســته و نیز پرداخت خســارت تاخیر
تادیه مبلغ مذکور از تاریخ  1396/6/28لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ  17/762/000ریال بابت
خسارات ناشی از هزینه دادرسی در حق محکوم له می باشد  .پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه
های اجرائی به عهده محکوم علیه می باشد  .بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم  ،اجرای حکم غیابی
منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له  ،یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه
می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده  73ا.د.م و ماده  9قانون اجرائی احکام مدنی
در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار اگهی نسبت به اجرای مفاد
اجرائیه اقدام گردد .در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه
و وصول هزینه اجرائیه اقدام خواهد نمود .
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  15دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد
م الف 3612
آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمائم خواهان اقای سید سعید کیش بافان دادخواستی
بــه طرفیت خوانده علیرضا منعمی فرزند رجب – حســن روزی خوار فرزند تیمور – احســان غفاری
رشــخوار فرزند ناصر – محمد قلی ایمانی فرزند علی اکبر به خواســته الزام به تنظیم ســند رسمی –
الزام به پایان کار – مطالبه خســارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه
 9609987579800762شــعبه  16دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد (
 48حقوقی سابق) ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/3/28ساعت  9:30تعیین که حسب دستور دادگاه
طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از
تاریخ انتشــار 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.
منشی شعبه  16دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ( 48حقوقی سابق)
م الف 3613
آگهی ابالغ اخطار تبادل لوایح بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم نسرین هژبری فعال مجهول المکان
ابالغ میشود در خصوص دادخواست علی محمد فاتحی خصوص پرونده کالسه  48/930966صادره از
شعبه  16دادگاه عمومی حقوقی مشهد مقتضی است هر گونه پاسخی دارید ظرف مدت قانونی  10روز
پس از انتشار اگهی به صورت کتبی به دفتر شعبه  16دادگاه حقوقی تقدیم نمایید ضمنا در صورت تمایل
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی در دفتر موجود است و می توانید تحویل بگیرید.
مدیر دفتر شعبه  16دادگاه حقوقی مشهد
م الف 3614

پیرو اگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه اســام هالکو که مجهول المکان ابالغ
می گردد چون وفق دادنامه شــماره  9609977501300944صادره از شــعبه  13در پرونده شــماره
 9609987501300180محکوم به پرداخت مبلغ  -1مبلغ شــصت میلیون بابت اصل خواســته  -2مبلغ
دو میلیون و ششــصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرســی  -3تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید چک (
 )96/1/25تا یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه خواهد شد و هزینه
اگهی به میزان ســیصد هزار ریال در حق محکوم له احمد محمد زاده ســرابی و نیم عشــر دولتی شده
اید ظرف ده روز از انتشــار این اگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این
صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرائی اقدام خواهد نمود .
مسئول دفتر شعبه  13شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد
م الف 3610

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم خواهان اقای حمید رضا رفیعی فنود – محمد اکبری
دادخواســتی به طرفیت خوانده نرگس هروی مقدم فرزند احمد – بابک قرائی مقدم فرزند امان – افشین
قرائی مقدم – عباس داود زاده فرزند محمود – حمید رضا رمضانی فرزند علی – رامین طهرانی فرزند
مجید به خواســته الزام به اخذ پایان کار – الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی مطرح که به این شــعبه
ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609987579800486شعبه  16دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی
امام خمینی شهرســتان مشهد (  48خانواده سابق) ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/3/19ساعت 11
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشــار 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.
منشــی شــعبه  16دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرســتان مشــهد ( 48خانواده
سابق)
م الف 3615

پیرو اگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیها فرشاد بنکدار – علی نوری قلندر ابادی که
مجهول المکان می باشــد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شــماره  9609977501300780صادره از
شــعبه  13در پرونده شماره  9609987501300332محکوم به پرداخت تضامنی خواندگان به پرداخت
مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه ابطال تمبر به میزان شش میلیون و
سیصد و بیست و پنج هزار ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ پنج میلیون و هفتصد هزار ریال و خسارت
تاخیــر تادیه از تاریخ ســر رســید چــک ( – 93/7/16 – 93/7/20 – 93/8/28 – 93/8/20 – 93/6/23
 ) 93/7/30 – 93/7/16تا یوم االدا بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی  .در حق محکوم له شرکت کیمیاگر
توس به مدیریت اقای علی اصغر کازری شاندیز و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این
اگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق
مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرائی اقدام خواهد نمود .
م الف 3611

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم خواهان اقای محمود اورعی سقا فرزند محمد صادق
دادخواستی به طرفیت خوانده اقای مصطفی رحیم زاده سینی فرزند حسین – محمد علی مغنی نصری
فرزند محمود به خواسته مطالبه وجه – تامین خواسته – اعسار از پرداخت مطرح که به این شعبه ارجاع
و به شماره پرونده کالسه  9609987579800469شعبه  16دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام
خمینی شهرســتان مشهد (  48خانواده سابق) ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/3/28ساعت 10 : 30
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشــار 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.
منشی شعبه  16دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ( 48خانواده سابق)
م الف 3616

محکوم له  :ابوالحسن ولی پور کوچه محکوم علیه  :عبد الناصر سعیدی پیرو اگهی های منتشره در جراید
بدینوسیله به اقای عبدالناصر سعیدی که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از
شعبه  15دادگاه حقوقی مشهد در پرونده کالسه  )15/960497( 9609987580300379به موجب دادنامه

