اخبار
وعده اتحاديه صنفي

در حال��ي که در سيس��تم جديد ارزي،
ثبت س��فارش با روش بدون انتقال ارز
انجام نميشود ،بانک مرکزي تخصيص
ارز را تنها از مس��ير س��امانه نيما و ارز
اش��خاص قابل اقدام دانس��ته است.به
گزارش تسنيم ،برخي توليدکنندگان با
چالش��هاي تازه در حوزه تخصيص ارز

آش و حليم ماه رمضان گران نميشود

رئيس اتحاديه کبابي ،حليم و آش��پزخان ه
و غذاهاي سنتي تهران گفت :با توجه به
مش��کالت اقتصادي مردم پيشکسوتان
صنف آش و حليم تصميم گرفتند ،امسال
قيم��ت آش و حليم ماه مبارک رمضان را
عليرغم افزايش قيمت مواد اوليه افزايش
ندهند .به گزارش فارس ،حسين محمدي
با بيان اينکه هر سال قيمت آش و حليم
بي��ن  10تا  15درص��د افزايش مييافت،
اف��زود :امس��ال عليرغ��م افزايش قيمت
مواد اوليه از جمله روغن ،ش��کر ،گندم و
گوش��ت اتحاديه با کمک اعضاي صنف
تصمي��م گرفت ت��ا قيمته��ا را افزايش
ندهد .محمدي اظهار داش��ت :واحدهاي
عرضهاش و حليم در ماه رمضان توس��ط
بازرس��ان بازرسي ميش��وند و واحدهاي
متخلف و غيرمجاز پلمپ ميشوند .رئيس
اتحاديه کبابي ،حليم و آشپزخان ه و غذاهاي
سنتي تهران در ادامه به قيمت آش و اشاره
کرد و گفت :قيمت هر کيلوگرم آش شله
قلمکار با گوش��ت و مخلف��ات  15هزار
تومان ،قيمت هر کيلوگرم آش شله قلمکار
با گوشت و بدون مخلفات (ساده)  14هزار
تومان ،قيمت هر کيلوگرم آش رش��ته با
مخلفات کامل  14هزار تومان ،قيمت هر
کيلوگرم حليم معجون با مخلفات کامل
 15هزار تومان ،قيمت هر کيلوگرم حليم
معجون بدون مخلفات (س��اده)  14هزار
تومان و انواع هر پرس حليم و آش  8هزار
تومان تعيين شده است.
احضار وزير صنعت و مديران
ايران خودرو و سايپا به مجلس

به دنبال افزايش قيمت برخي از محصوالت
ايران خودرو و سايپا مديران اين دو شرکت
به همراه وزير صنعت به کميسيون صنعت
مجلس احضار ش��دند .به گزارش تسنيم،
افزايش قيمت خودرو آن هم بدون ضابطه
و براساس سليقه خودروساز باعث شده تا
کميسيون صنايع مجلس به اين موضوع
ورود پيدا کرده و در صدد بررسي آن برآيد.
اين هفته قرار اس��ت کميس��يون صنايع
مجلس با حضور وزي��ر صنعت و مديران
دو شرکت خودروساز تشکيل جلسه داده و
داليل افزايش قيمتها را مورد بررسي قرار
دهد .نمايندگان کميسيون صنايع معتقدند
يکي از عوامل افزايش قيمت خودرو ،نرخ
تورم و نوس��انات نرخ ارز است که بايد اين
دو موضوع از همديگر تفکيک داده شده و
تأثير آنها بر قيمت تمام ش��ده يک خودرو
مورد ارزيابي قرار گيرد.

«نيما» قوز باال قوز توليد شد!

رو به رو شدهاند که همين امر تا حدود
مسير توليد و همچنين واردات کاالهاي
صنعتي يا س��رمايهاي و مواد اوليه را با
چال��ش رو ب��ه رو کرده اس��ت.بر اين
اس��اس عالوه بر مشکل نقدينگي که
واحدهاي توليدي با آن دس��ت و پنجه
نرم ميکنن��د تصميمات جديد ارزي و

راه اندازي سامانه نيما نيز به مشکالت
واحدهاي توليدي ب��راي دريافت ارز و
واردات تجهي��زات صنعتي م��ورد نياز
افزوده است .در حال حاضر استفاده از
ارز اش��خاص در بازار فعلي خيلي قابل
اجرا نيست و بر اساس اطالعات اوليه
هنوز بخشنامههاي الزم از سوي بانک

مرکزي در خص��وص تخصيص ارز از
طريق س��امانه نيما به تعداد زيادي از
ش��عب ابالغ نشده اس��ت .البته برخي
ش��عب نيز در پاس��خ به واردکنندگان،
نبود ارز کافي در س��امانه نيما را دليل
طوالني ش��دن فرايند تخصيص ذکر
کرده اند.

گروه اقتصادي – اميرعلي امينيان :باوجودآنکه برخي
با القاء اين مطلب در جامعه که خروج ترامپ از برجام
ضربات بزرگ اقتصادي به کش��ور وارد ميکند سعي
دارند اميد در کش��ور جاي خود را به ياس و اضطراب
دهد  ،کارشناسان اقتصادي معتقدند خروج امريکا از
برجام تأثير چنداني بر اقتصاد کشور ندارد .به گزارش
«عصر ايرانيان» ،پيش از آنکه مذاکرات با کشورهاي
 5+1آغاز ش��ود برخي مديران کش��ور و رسانههاي
همس��و با آنان تبليغات گس��تردهاي براي مذاکرات
هس��تهاي آغاز کردند و امضاي برجام را گام بزرگي
براي توسعه اقتصادي کش��ور برشمردند.آنان پس از
آنکه توافقنامه برجام امضا ش��د با تبليغات گسترده
رواني در جامعه چنين وانمود کردند که همه مشکالت
کشور در سايه برجام برطرف شده و مردم در شادي و
سرور و رفاه اقتصادي و  ...غوطهور خواهند شد.اين در
حالي بود که همان زمان هم مردم باوجود تحريمهاي
ظالمان��ه امريکا و همپيمانانش با تکيه بر اراده و عزم
خود بسياري از چرخهاي توسعه و اقتصاد کشور را به
گردش درآورده بودند و اگرچه با مش��کالت متنوعي
دس��توپنجه ن��رم ميکردند اما مقتدرانه در مس��ير
اعتالي اقتصاد کشور ميکوشيدند .پسازآنکه برجام
امضا ش��د هيچکدام از وعدههاي آمريکا محقق نشد
و هر بار در مس��ير پيشرفت کش��ور از سوي دشمن
قسمخورده و قديميکشورمان سنگاندازي ميشد.
تا اينکه سرانجام چند روز پيش دونالد ترامپ پس از
ماهها توهين به کشورمان اعالم کرد بهطور رسمياز
برجام خارج ميشود.همزمان با خروج امريکا از برجام
همانهايي ک��ه روزگاري برجام را منجي ملت ايران
ميدانستند سعي کردند با انواع روشها و البته اين بار
بهطور کام ً
ال نامحسوس اينطور القا کنند که بحران
اقتصادي با اين اقدام آمريکا  ،کشورمان را فرا خواهد
گرفت و س��ختي و تلخکاميمهمان سفرههاي ملت
خواهد ش��د .در اين ميان کارشناسان خبره اقتصادي
کشور معتقدند همانگونه که برجام در سالهاي اخير
فايدهاي براي کش��ور نداشته است در سالهاي آينده
هم لغو آن براي کشور مشکلي به وجود نميآورد.آنها
ميگويند سياستهاي نادرست اقتصادي دولت سبب
بروز مشکالت زياد براي مردم و کوچکتر شدن سفره
مردم شده اس��ت نه بودن يا نبودن در برجام .محمد
خوشچهره،کارش��ناس اقتصادي و نماينده س��ابق

مخاطب محت��رم آقای محمدرض��ا ش��کراله زاده صورتی (مجهول
المکان) -نظر به اینکه زوجه دائمی ش��ما دوش��یزه لی�لا آقاگل زاده
حاجی به موجب دادنامه ش��ماره  96/2/2 -9609971114301958که
به قطعیت رسید خواس��تار اجرای صیغه طالق هستند لذا بدینوسیله
طی نشر آگهی در این روزنامه به شما اخطار می شود که پس از نشر
آگه��ی ظرف مهلت ده روز در این دفترخانه واقع در بابل بندپی غربی
دفتر طالق  11حضور بهم رسانید در غیر این صورت طالق شما برابر
قانونی غیابا به ثبت خواهد رسید.
فقیه زاده گرجی -سردفتر طالق  11بندپی غربی بابل
شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان بابل ( 101جزایی سابق)
آگهی ابالغ وقت رس��یدگی به آقایان فرش��اد بری و سعیدی -شاکی
آقای رضا علی آقاباباپور ش��کایت عله آقاان فرش��اد بری و سعیدی
دایر به کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح که به این
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609981113000773شعبه
 101دادگاه کیفری دو شهرستان بابل ( 101جزایی سابق) ثبت و وقت
رس��یدگی مورخ  1397/03/27ساعت  09:00تعیین که حسب دستور
دادگاه طبق موضوع مواد  174و  344قانون آیین دادرس��ی کیفری به
علت مجهول المکان بودن متهمین و درخواست شاکی مراتب یک نوبت
در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می گردد تا متهمین ظرف یک
ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر ددگاه مراجعه و ضمن اعالم
نش��انی کامل خود  ،و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در دادگاه
حاضر گردد.
مدیر دفتر ش��عبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان بابل ( 101جزایی
سابق ) -سید اسمعیل نصیری مری
ش��عبه  8دادگاه خانواده شهرستان س��اری -دادنامه پرونده کالسه
 9609981510800965ش��عبه  8دادگاه خانواده شهرس��تان ساری
تصمیم نه��ای ش��ماره  9709971510800081خواهان :خانم مریم
راستگو کوکباغی فرزند حسین با وکالت آقای مرتضی موحدی بهداد
فرزند حس��ین به نشانی مازندران بابل خ مدرس مجتمع تجاری یاس
طبقه  2واحد  47خوانده :آقای میثم فالح منشادی فرزند ماشاءاله جان
به نشانی مازندران ساری خ قارن کوچه مختار ساختمان یاس طبقه 2
خواست ها -1:مطالبه خسارت دادرسی -2مطالبه مهریه رای دادگاه-
درخصوص دعوی خانم مریم راستگو کوکباغی فرزند حسین با وکالت
آقای مرتضی موحدی بهداد وکل دادگستری به طرفیت آقای میثم فالح
منشادی فرزند ماشاءاله جان به خواسته مطالبه مهریه به تعداد سیصد
عدد س��که طالی تمام بهار آزادی و خس��ارت دادرسی مقوم به سه
میلیارد و هفتصد و هش��تاد و ش��ش میلیون ریال و هزینه یک سفر
زیارتی حج تمتع مقوم به مبلغ یکصد میلیون ریال  ،دادگاه با توجه به
محتویات و مندرجات پرونده دادخواس��ت تقدیمی و ضمائم پیوستی
 -1حسب رونوشت تصویر مصدق سند ازدواج شماره  712صادره
از دفتر رسمی شماره  129حوزه ثبت ساری وجود علقه زوجیت دائم
بن طرفن محرز و مسلم است و بر اساس سند مزبور تاریخ وقوع عقد
نکاح  1392/1/24و میزان مهریه به تعداد س��یصد عدد سکه طال تمام
بهار آزادی و هزینه یک س��فر زیارتی حج تمتع اس��ت -2 .به استناد
ماده  1082قانون مدنی به مجرد وقوع عقد  ،زن مالک مهریه می شود.
 -3حسب تصور مصدق سند ازدواج مهریه عند المطالبه بوده و زن هر
وقت که بخواهد می تواند ان را مطالبه نموده و زوج مکلف به پرداخت
ان می باشد -4 .خوانده علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در موعد مقرر
در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه دفاعیه ارسال نکرده است و
بر مس��تندات ابرازی خواهان تعرض و تکذیبی بعمل نیاورده و دلیلی
بر تادیه مهریه ارائه نکرده است  ،علیهذا دادگاه دعوی را وارد و ثابت
دانسته و به استناد به ماده  1082قانون مدنی مواد  198و  519قانون
آئین دادرس��ی در امور مدنی خوانده را به پرداخت تعداد سیصد عدد
س��که طال تمام بهار آزادی و هزینه یک س��فر زیارتی حج تمتع بابت
اصل خواس��ته و مبلغ چهارصد و هشتاد و هش��ت هزار ریال بابت
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان
محکوم می نماید  .حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابالغ قابل

مجلس ش��وراي اس�لاميو احمد توکلي کارشناس
سياسي و اقتصادي در اين زمينه به برخي سايتهاي
خبري با تأکي��د بر اينکه حرفهاي ترامپ ارزش��ي
براي مردم ايران ندارند ب��ر اين نکته تأکيد کردهاند.
خوشچه��ره در اين زمين��ه گفت:حرفهاي ترامپ
تازگ��ي ندارد و خروج آمريکا از برجام هيچ تأثيري بر
اقتصاد کشور ندارد .توکلي هم گفت :آمريکا از زمان
آغاز اجراي برجام همان سختگيريهاي قبل درباره
ايران را ادامه داد ،پس با خروج از برجام هم تفاوتي در
وضعيت اقتصاد ايران ايجاد نميشود .بيژن عبدي،استاد
اقتصاد دانشگاه و کارشناس اقتصادي در اين زمينه به
«عصر ايرانيان» گفت:قرار نيس��ت براي کشور اتفاق
خاصي بيفتد چراکه برجام هيچ سودي براي کشور ما
نداشته است .وي افزود:زماني بايد نگران خروج آمريکا
از برجام باش��يم که بودنش در برجام سودي براي ما
داشته باشد.اگر به ماهها و سالهاي پس از برجام دقت
کنيد متوجه ميشويد که پس از برجام هيچ گشايشي
در شرايط اقتصادي کشور ايجاد نشد و تنها چند کشور
خارجي رفتوآمدهايش��ان را به کشور افزايش دادند.
عبدي با اش��اره به اينکه نميتوان به آمار ارائهش��ده
توسط دولت اس��تناد کرد يادآور ش��د:بارها آمارهاي
مختلفي درباره سرمايهگذاري خارجي و رشد اقتصادي

واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی
در دادگاه تجدید نظر استان مازندران می باشد.
رئیس شعبه هشتم داگاه حقوقی شهرستان ساری  -حسن رمضانی
ش��عبه اول دادگاه عمومی بخش کیاس��ر -ش��ماره بایگانی ش��عبه:
 -950019تاریخ تنظیم96/2/16 :
آقای عرفان عظیمی کارتیچی شکایتی علیه صفرعلی فرامرزی کنیمی
فرزن��د فرضعلی مبنی بر انتقال مال غی��ر تقدیم دادگاه عمومی بخش
کیاس��ر نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی
بخش کیاس��ر واقع در اس��تان مازندران کیاس��ر ارجاع و به کالسه
 9509981992100018ثبت گردید و وقت رسیدگی آن به روز دوشنبه
 1397/5/1ساعت  11:00تعیین شده است  .حال به علت اینکه نامبرده
در آدرس اعالم��ی حضور نداش��ته به تجویز م��اده  74قانون آیین
دادرس��ی کیفری و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر اگهی و اطالع از مفاد
آن در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر گردد.
منشی دفتر ش��عبه اول دادگاه عمومی بخش کیاسر خدیجه خادمی
شهمیری
مفق��ودی – مدرک تحصیلی خانم زهرا قلی ن��ژاد محمدآبادی فرزند
حسین به شماره ملی  2093577771بشماره شناسنامه  5077صادره
از س��اری متولد  1365در مقطع کارشناسی پیوسته رشته پرستاری
دوره ش��بانه که در تاریخ  88/12/25ب��ا معدل کل  16/07به حروف
شانزده و هفت صدم به پایان رسانیده است ،مفقود و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
آگهی درخواست گواهی حصر وراثت  -آقای فرشید احمدپور فرزند
رضاعلی به ش��رح درخواستی که به شماره  /970082اول این شورا
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم
داش��ته که مرحوم رضاعلی احمدپور فرزند محمد ابراهیم به شماره
شناس��نامه  1954صادره از قائم ش��هر در تاری��خ  1397/01/27در
اقامتگاه دائمی خود شهرس��تان سوادکوه شمالی فوت نموده و وراث
حی��ن الفوت وی عبارتند از -1 :متقاضی با مش��خصات فوق(پس��ر
متوفی)  -2فرزاد احمدپور به ش��ماره شناسنامه (3 5پسر متوفی) -3
ولی احمدپور به شماره شناسنامه ( 186پسر متوفی)  -4علی احمدپور
به شماره شناسنامه ( 433پسر متوفی)  -5فاطمه احمدپور به شمار
هشناس��نامه ( 4دختر متوفی)  -6تاج مار حبیب زاده تاالر پش��تی به
شماره شناسنامه  ( 5همسر متوفی ) و ال غیر ،اینک شورا پس از انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر
کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از
تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید و اال گواهی
صادر خواهد شد .م الف 50
مه��دی جبرئیلی جلودار  -قاضی ش��عبه اول ش��ورای حل اختالف
شهرستان سوادکوه شمالی
اگهی ابالغ وقت رسیدگی بدینوسیله به اقای هادی افشاری فرزند علی
اکبر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد حس��ب ش��کایت اقای رسول
رجبی فرزند نوروز در پرونده کالسه  139/960324جزایی این دادگاه
به اتهام تصرف عدوانی تحت تعقیب می باشید که وقت رسیدگی برای
روز  1397/3/22س��اعت  9/30تعیین گردیده اس��ت با عنایت به ماده
 344قان��ون ایین دادرس��ی کیفری مراتب برای ی��ک نوبت در جراید
کثیراالنتشار درج و اگهی می گردد تا در موعد مقرر در دادگاه حاضر
و از اتهام انتس��ابی دفاع نمایید  .در غی��ر این صورت دادگاه غیابا به
موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه  139دادگاه کیفری دو مشهد م الف 5737
اگهی ابالغ وقت رسیدگی بدینوس��یله به اقای خلیل اسماعیلی فرزند
رمضانعلی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد حسب شکایت اقای علی
امیرابادی زاده در پرونده کالس��ه  139/950621جزایی این دادگاه به

کشور توس��ط دولت ارائهشده اس��ت اما هيچکدام از
اين آمارها معتبر نيس��ت.حقيقت اين است که بعد از
برجام نهتنها مشکالت اقتصادي حل نشد بلکه مسائل
بانکي و انتقال پول براي تجار ايراني مش��کلتر شد.
وي تأکيد کرد :برجام براي ايران چه نفعي داشته است
که حاال ما ناراحت لغو و يا خروج آمريکا از آن باشيم؟
برجام براي ايران جزء ضرر حاصلي نداشته و مطمئن
باشيد با خروج آمريکا از برجام هيچ اتفاق بدي براي
اقتص��اد ايران نخواهد افتاد .به گفته اين کارش��ناس
اقتصادي کشور پس از برجام بهصورت نامحسوس و
غيرمستقيم تحريم شد و منافع اقتصادي کشور هرروز
با خطرات زيادي مواجه بود .غالمرضا مصباحيمقدم،
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در گفتوگو
با «عصر ايرانيان» درباره خروج آمريکا از برجام اظهار
کرد:پيشازاين هم بس��ياري از کشورهاي اروپايي از
ت��رس تهديدات ترامپ با ايران کار نميکردند و پس
از خ��روج آمريکا از برجام هم کار نخواهند کرد و اين
يعني تغييري در وضعيت اقتصاد کشور ايجاد نميشود.
وي با اشاره به اينکه تحريمهاي ارزي امريکا مربوط
به سالها پيش است ادامه داد:ترامپ ديگر نميتواند
کاري علي��ه اقتصاد کش��ور انجام ده��د چراکه همه
برنامههايش براي س��نگاندازي عليه اقتصاد کشور

را انجام داده و موفق نش��ده اس��ت .اين کارش��ناس
اقتصادي تصريح کرد:ملت ايران پيشازاين در دوران
دفاع مقدس و بس��ياري از شرايط سختتر از اين را
تجربه کرده است و هراسي از برخي مشکالت ندارد.
اما با توجه به تواناييهاي کش��ورمان در بخشهاي
مختل��ف ميتوان به همه مش��کالت احتمالي غلبه
کرد .در زمان جنگ هشتساله ،ما تحت شديدترين
تحريمها بوديم اما اروپا و آمريکا کمکهاي سياسي،
يو ...به عراق داش��تند .در آن زمان
اقتص��ادي ،نظام 
درآمد ارزي ما ۶ميلي��ارد دالر بود که االن اين درآمد
بيش از ۱۰برابر ش��ده اس��ت ،همچنين در آن روزها
تنها ۳ميليارد دالر صادرات غيرنفتي داش��تيم که اين
رقم امروز به ۵۰ميليارد دالر رسيده است .عبدالمجيد
شيخي ،اس��تاد دانشگاه و کارشناس اقتصادي نيز در
گفتوگو با «عصر ايرانيان» گفت:دولت با دلخوشي
بيهودهاي که به آمريکا داش��ت مدت زيادي از وقت
مردم را تلفکرده و با وعده وعيدهاي بيهوده کش��ور
را در رک��ود و بحران فروب��رد .وي افزود:بارها و بارها
مقام معظم رهبري و بسياري از کارشناسان اقتصادي
گفتند که به آمريکا و اروپا اعتمادي نيس��ت و اينها
سالهاس��ت که با بدعهدي و بدذات��ي حقوق ملت
ايران را ضايع کردهاند اما متأسفانه دولتيها گوششان
بده��کار نبود و آنقدر دلخوش بودهاند که حال فکر
ميکنند با خروج آمريکا از برجام قرار است مصيبتزده
شويم.اما حقيقت اين است که بايد خدا را شاکر باشيم
که امريکا از برجام خارجش��ده اس��ت .اين کارشناس
اقتصادي تأکيد کرد:خروج امريکا از برجام اين موضوع
را موردتوجه قرار ميدهد که بايد با اتکا به توان داخلي
خود و همت و همدلي براي پيش��رفت اقتصاد کشور
ت�لاش کنيم و راه را براي حماي��ت از کاالي ايراني
و تقويت توليد ملي هم��وار کنيم .به گزارش «عصر
ايرانيان» ،بايد پذيرفت که در شرايط کنوني همدلي
و وفاق ملي براي دستيابي به اقتصادي شکوفا کارساز
است و ميتواند همه توطئهها و کارشکنيهاي غرب
عليه ايران را خنثي سازد.بدون ترديد دشمنان کشور
اين روزها براي القا افزايش مشکالت و گرفتاريهاي
م��ردم اي��ران از هيچ کوشش��ي دري��غ نميکنند اما
هوش��ياري م��ردم و اتکا به قدرت عظي��م مردميدر
حمايت از توليد ملي ميتواند راه روش��ني پيش روي
اقتصاد کشور قرار دهد.

اتهام کالهبرداری تحت تعقیب می باشید که وقت رسیدگی برای روز
 1397/4/4س��اعت  9تعیین گردیده است با عنایت به ماده  344قانون
ایین دادرسی کیفری مراتب برای یک نوبت در جراید کثیراالنتشار درج
و اگهی می گردد تا در موعد مقرر در دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی
دفاع نمایید  .در غیر این صورت دادگاه غیابا به موضوع رس��یدگی و
حکم مقتضی را صادر خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه  139دادگاه کیفری دو مشهد م الف 5738
اگهی ابالغ وقت رس��یدگی ب��ه اقای متین آق فرزند ابراهیم ش��اکی
غالمحسین رودشتیان ش��کایتی علیه متهم متین اق فرزند ابراهیم به
اتهام تحصیل مال مسروقه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره
پرونده کالس��ه  970151شعبه  104دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی
عدالت شهرس��تان مشهد ( 104جزایی س��ابق) ثبت و وقت رسیدگی
مورخ  1397/4/2ساعت 8تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع
ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده
و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار
آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کام��ل خود در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی حاضر گردد.
رئیس ش��عبه  104دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان
مشهد (  104جزایی سابق) م الف 5740
اگهی ابالغ وقت رسیدگی به اقای مجید حسن پور فرزند رضا
طبق گزارش مرجع انتظامی اقای مجید حس��ین پور فرزند رضا متهم
است به جعل سه فقره چک که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده
کالس��ه  970161شعبه  104دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت
شهرستان مش��هد ( 104جزایی س��ابق) ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 1397/4/2ساعت 9تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده
 73قانون ایین دادرس��ی مدنی به علت مجه��ول المکان بودن خوانده
و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار
آگهی می گ��ردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار اگهی
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود ،نسخه ثانی
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی
حاضر گردد.
رئیس ش��عبه  104دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان
مشهد (  104جزایی سابق) م الف 5741
خواهان اقای س��عید محمد زاده عکاف دادخواس��تی به طرفیت خانم
فاطمه س��رحدی چهچه مجهول المکان به خواسته مطالبه وجه جهت
رسیدگی به شعبه شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان
مشهد واقع در مشهد – ابتدای خیابان خواجه ربیع – روبه روی ایت اهلل
عبادی  8ارجاع و به کالسه ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1397/3/23
ساعت  8/30تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده و
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده  73قانون ایین دادرسی دادگاه
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت
دریکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا خوانده پس از نشر
اگهی و اطالع از مفاد ان به ش��عبه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه  7شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد
م الف 5746
اجرائی��ه پیرو اگهی های قبلی به مهال فرح بخش فعال مجهول المکان
ابالغ می شود در مورد دادخواست خانم شبنم باوقاریان به خواسته
 :مطالبه وجه بموجب حکم  9709977501500050به کالس��ه پرونده
 9609977501500706حکم به پرداخت  .1مبلغ هفت میلیون و چهارده
هزار و پانصد ریال بات اصل خواسته  .2پرداخت مبلغ سیصد و پنج
هزار رو سیصد و هفتاد ریال بابت هزینه دادرسی .3پرداخت یکصد و
پنجاه هزار ریال بابت هزینه درج اگهی  .4پرداخت خسارت تاخیر تادیه
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گزارشي ویژه از تأثير خروج آمريکا از برجام بر اقتصاد کشور

آمريکا دردي از اقتصاد ايران دوا نمیکرد

یکشنبه  23اردیبهشت  26 1397شعبان 1439
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ش��هرام ميرآخورلو عضو هي��ات مديره و
معاون بازرس��ي و رس��يدگي به تخلفات
سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد
کنندگان با ارسال نامهاي به علي فاضلي
رئيس ات��اق اصن��اف ايران اظه��ار کرد:
عليرغم صراحت قان��ون و تاکيدات مکرر
دائر ب��ر ضرورت نصب برچس��ب قيمت،
نتاي��ج حاص��ل از بررس��يهاي ميداني و
گزارشه��اي واصله بيانگ��ر عدم رعايت
مقوله مذکور از س��وي برخ��ي واحدهايي
صنفي منجمله فروش��ندگان پوش��اک و
کيف و کفش ميباشد.به گزارش تسنيم در
اين نامه در خواست شده به لحاظ اهميت
موضوع ضروري است ضمن هماهنگي با
اتحاديههاي ذيربط متضمن اتخاذ تدابير و
تمهيدات مناسب براي رفع مشکل ،مراتب
به قيد فوريت پيگيري و با متخلفين برابر
قوانين و مق��ررات برخورد موثر و بازدارنده
ص��ورت گرفت��ه و نتايج حاصل��ه به اين
معاونت منعکس شود.
سکه طرح قديم هم گران شد

در جري��ان معامالت ديروز بازار آزاد تهران،
قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح
قديم با  ۱۹ه��زار و  ۵۰۰تومان افزايش به
يک ميليون و  ۹۸۸هزار و  ۵۰۰تومان رسيد.
به گزارش مهر،همچنين هر قطعه سکه تمام
بهار آزادي طرح جدي��د دو ميليون و ۱۰۷
هزار و  ۵۰۰تومان ،نيم سکه يک ميليون و
 ۲۵هزار تومان ،ربع سکه  ۶۰۳هزار تومان و
سکه يک گرمي ۳۶۷هزار تومان است .هر
اونس طال در بازارهاي جهاني  ۱۳۱۸دالر و
 ۲۱سنت و هر گرم طالي  ۱۸عيار نيز ۱۹۹
هزار و  ۲۱۴تومان است.

از تاریخ سررسید چک(  ) 94/2/8تا زمان وصول وجه چک بر اساس
اخرین نرخ تورم اعالم ش��ده بانک مرکزی که میزان دقیق ان توسط
اجرای احکام شورای حل اختالف محاسبه و تعیین خواهد شد در حق
خواهان خانم شبنم باوقاریان صادر و اعالم میگردد مراتب بدینوسیله
در روزنامه درج میگردد.
رای ص��ادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل
واخواهی در این شورا است.
شعبه  15شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد م
الف 5751
رس��یدگی خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خوانده
 -1علی عباسی حسین اباد فرزند ماشااهلل به خواسته مطالبه وجه چک
تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به
شعبه  53شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع
در مش��هد – بلوار شهید قره نی – نبش قره نی  31ارجاع و به کالسه
 53/970025ثبت گردیده که وقت رس��یدگی  97/4/4ساعت  10صبح
تعیین شده اس��ت .به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست
خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد
تا خوانده پس از نش��ر اگهی و اطالع از مفاد ان به ش��ورا 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.
متصدی امور دفتری شعبه  53شورای حل اختالف شهرستان مشهد
م الف 6033
رونوشت اگهی حصر وراثت نظر به اینکه خانم معصومه کهتر دارای
شناسنامه شماره  13560به شرح دادخواست به کالسه 230/970107
از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که ش��ادروان فاطمه بلوچ زاده گوجی به شناس��نامه  3در تاریخ
 96/1/1در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت
ان منحصر اس��ت به -1 :معصومه کهتر فرزن��د اقائی ش  13560ت
 1353ص مش��هد فرزند متوف��ی اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت اگهی
می گردد تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد%.م
قاضی شورا  -شعبه  230ش��ورای حل اختالف شهرستان مشهد م
الف 6505
رونوشت اگهی حصر وراثت نظر به اینکه اقای حسین بیابانگرد دارای
شناسنامه شماره  3709به شرح دادخواست به کالسه230/970103
از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که ش��ادروان فاطمه کارگر به شناسنامه  122در تاریخ 97/1/25
در اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته و ورث��ه حین الفوت ان
منحصر است به -1 :حسین بیابان گرد – ف ابراهیم – ش  – 3709ت
 – 1350ص مشهد – فرزند متوفی  -2حسن بیابان گرد – ف ابراهیم
– ش – 29ت  – 1346ص قائن��ات  -فرزند متوفی  -3رمضان جاللی
راد – ف ابراهی��م – ش  – 12ت  – 1344ص قائن��ات – فرزند متوفی
 -4رضا جاللی راد – ف ابراهیم – ش  – 3710ت  – 1352ص مشهد
– فرزن��د متوفی  -5علی جاللی راد – ف ابراهی��م – ش  – 2ت 1343
– ص قائن��ات – فرزند متوفی  -6زه��را جاللی راد – ف ابراهیم – ش
 – 5856ت  -1357ص قائن��ات – فرزند متوفی  -7معصومه غالمی –
ف غالمحسین – ش  – 4ت  – 1337ص قائنات – فرزند متوفی اینک
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق
امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا
وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه
به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد%.م
رئیس شورا  -شعبه  230شورای حل اختالف شهرستان مشهد
م الف 6506

