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خبر
رئيس اتحاديه کفش دستدوز مطرح کرد

نارضايتي توليدکنندگان و بازاريان
از گراني و کمبود مواد اوليه

رئيــس اتحاديــه
کفش دســتدوز
تهــران بــا بيان
اينکه واردکنندگان
و فروشندگان مواد
اوليــه کاالهــاي
مــورد نيــاز توليدکننــدگان را عرضه
نميکنند ،گفت :در حالي که مشــکلي
بــراي تخصيــص ارز  4200توماني به
واردکننــدگان مواد اوليه وجــود ندارد
اما برخي واردکننــدگان از عرضه مواد
اوليه به بــازار خــودداري ميکنند .به
گزارش فارس ،رســول شجري درباره
وضعيــت بازار در روزهــاي اخير گفت:
پــس از تحوالت بازار ارز ،بازاريان دچار
نارضايتيهايي شــدهاند،اما اين مسائل
هيچگاه منجر به تعطيلي بازار نشــده
و با ياري خدا هم اجــازه نخواهيم داد
کــه چنين اتفاقي بيفتد .رئيس اتحاديه
کفاشــان دســتدوز تهران با تاکيد بر
اينکه دولت بايد به صورت واقعي توليد
را حمايت کند ،گفت :سهلانگاري دولت
در ايــن زمينه نتايج خوبي نــدارد زيرا
ممکن است برخي از وضعيت بازار سوء
استفاده کنند .وي اظهار داشت :از آنجا
که بخشهاي مختلــف دولتي همواره
مســائلي را بيان ميکنند و به آن عمل
نميکنند ديگر قولهاي آنها براي کسي
اعتباري ندارد .شجري با تاکيد بر اينکه
بايد دولت را مجاب کرد تا مســائلي که
در خصوص حمايت از توليد مطرح کرده
اســت را عملياتي کند ،گفت :نارضايتي
بازاريــان از وضعيت اقتصادي شــديد
اســت .وي با بيان اينکه فروشندگان و
واردکنندگان مواد اوليه همکاري الزم را
در راستاي حمايت از توليد ندارند ،گفت:
متاســفانه برخي از عرضه مواد اوليه به
توليدکنندگان خودداري ميکنند و يا اين
مواد را با بــا قيمت دالر  7هزار توماني
ميفروشند که منجر به بروز مشکالتي
براي توليدکنندگان شــده است .رئيس
اتحاديه کفش دســت دوز تهران گفت:
برخي از اين افراد کاالها و مواد اوليه را
در انبارهايشان ذخيره کردهاند و به بازار
عرضه نميکنند .شجري با بيان اينکه
با افزايش قيمــت دالر به  4200تومان
ســرمايه توليدکنندگان  30درصد افت
کرده اســت ،افزود :در مقابل  30درصد
به ســرمايه واردکنندگان و فروشندگان
مواد اوليه اضافه شــده است که اگر اين
افــراد با دالر  7هــزار تومان کاالهاي
خود را به بازار عرضــه کنند به مراتب
سودهاي بيشــتري نصيبشان ميشود.
وي با بيان اينکــه دولت به تخصيص
دالر براي واردات مواد اوليه تاکيد کرده
است ،گفت :مشــکلي براي تخصيص
دالر  4200توماني به واردکنندگان مواد
اوليه نيست ،اما با اين وجود فروشندگان
و واردکنندگان همکاري الزم را با بخش
توليد نميکننــد .رئيس اتحاديه کفش
دســت دوز تهران با بيــان اينکه امروز
پيرامون بررسي مشــکالت بازاريان در
ميان آنان حضور داشــته اســت ،گفت:
در ديــدار با بازاريان بحثهايي راجع به
فعال شدن تعاوني مطرح شد تا از طريق
تعاوني بصورت مستقيم براي تامين مواد
اوليه وارداتي ثبت ســفارش انجام شود
و بخشــي از نياز توليدکنندگان تامين
شود .وي افزود :با اتکا به واردکنندگان
نميتوان در اين شــرايط مشــکالت
اين بخــش را حل کرد و الزم اســت
يک تعاوني که به صورت مســتقيم با
توليدکنندگان اين بخش در ارتباط است
نيازهاي توليدکنندگان را تامين کند.

عضو انجمن صنايع همگن قطعه ساز
گفت  :در شــرايطي کــه قيمت همه
اقالم مواد اوليــه افزايش يافته ،انتظار
ثبات قيمت خودرو عادالنه نيست .به
گزارش تسنيم ،محمدرضا نجفي منش
درباره افزايش قيمت خودرو در روزهاي
اخير ،اظهار داشت :براي قيمت گذاري
هر کااليي سه مولفه مواد اوليه ،هزينه
دســتمزد و هزينه سربار مورد محاسبه
قــرار ميگيرد .وي افزود :امســال نيز
هزينه دستمزد در شــوراي عالي کار

افزايش داشــت و مــواد اوليه از جمله
فوالد ،آلومينيوم ،مس ،ارز و  ...با رشد
قيمت مواجه بود که براساس پيش بيني
ما مواد اوليه در سال  97با افزايش 40
درصدي قيمت نسبت به سال گذشته
مواجه شد .عضو انجمن صنايع همگن
قطعه ساز ادامه داد :از طرفي هزينههاي
سربار نيز متناسب با نرخ تورم افزايش
 10درصدي داشــته که مجموع اين
مــوارد موجب افزايــش  30درصدي
قيمت قطعات و  19.5درصدي قيمت

خودرو ميشــود .نجفي منش با بيان
اينکه نميتوان در شــرايطي که همه
مواد اوليه با افزايش قيمت مواجه بوده،
انتظار افزايش قيمت خودرو را نداشت،
گفت :يکي از مهمترين مشکالت فعلي
صنعت خودرو در ايران ،قيمت گذاري از
سوي شوراي رقابت است زيرا اين رويه
در هيچ کشــوري در دنيا به اين شيوه
نيست .وي ادامه داد :در همه کشورها
قيمت گذاري خودرو توسط بازار انجام
ميشــود که در چنين شرايطي براي

مصرف کننده نهايــي قيمتي کمتر از
قيمتهاي فعلي خواهد بود .عضو اتاق
بازرگاني تهران درباره برخي انتقادها در
خصوص تفاوت قيمت خودرو در ايران
و ساير کشورها ،توضيح داد :با توجه به
بررســيهاي صورت گرفته در کشور
خودرو سازي مثل برزيل ،خودرو وارداتي
تا  200درصد با افزايش قيمت مواجه
است تا به دست مصرف کننده نهايي
برسد  ،در حاليکه در ايران سعي شده تا
به جاي واردات خودرو ،خودروساز وارد
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شود که در چنين شرايطي هم کيفيت
توليد داخل افزايش مييابد و هم ميزان
صادرات خــودرو در کشــور افزايش
مييابد و از طرفي مردم نيز حق انتخاب
بيشتري خواهند داشت.

افشاگری تاجگردون از تداوم ویژهخواریها!

 200مقام دولتی پاداش نجومی گرفتند

گروه اقتصــادي – اميرعلــي امينيان:

باوجوداينکــه دولــت همــواره خود را
مدافع حقوق طبقه عموميجامعه نشان
داده و ســعي دارد اينگونه القا کند که
با پرداختهاي نجوميمخالف اســت
اما خبرهاي رســيده حکايت از پرداخت
پاداشهاي نجوميبه  200مدير دولتي
دارد و اين در حالي است که دولت براي
افزايــش حقــوق کارمندان،کارگران و
بازنشستگان اقدام مطلوبي نکرده است.
به گزارش «عصــر ايرانيان» ،موضوع
حقوقهــا و پاداشهاي نجومينزديک
به دو سال است که موردتوجه رسانهها
و مــردم قرارگرفته و در تمام اين مدت
دولت تــاش کرده خود را حاميحقوق
بيتالمــال معرفي کنــد و بگويد که با
حقوقهــاي نجوميمخالف اســت اما
حقيقــت ماجرا چيزي غيرازاين اســت
کــه دولتيها نشــان ميدهند.حقيقتي
که بخشــي از آنرا رئيس کميســيون
برنامهوبودجه مجلــس در يک برنامه
تلويزيوني فاش کرد.
غالمرضا تاجگردون ،رئيس کميسيون
برنامهوبودجــه مجلــس در برنامــه
گفتوگــوي ويــژه خبري بــا اعالم
اينکــه  ۲۰۰مقام دولتي پاداش بيش از
۶۰۰ميليون توماني گرفتند ،گفت :درباره
افزايش حقوق کارمندان براي امسال در
دولت نوعي نامهرباني يا توجه نکردن به
تفاهم با مجلس يا برداشت ديگر از متن
قانون بودجه انجام شد.
وي افــزود :آنچــه در مجلس تصويب
شــد افزايش 20درصــدي کف حقوق
کارمنــدان بود و براي بقيــه حقوقها
بــهروش پلکاني افزايــش مييافت اما
اکنــون دولت افزايش حقوق را بين 12
تــا  6درصد اعمال کرده و در اين زمينه
هرچه با دولت گفتگو ميکنيم نميپذيرد
و پاسخ جدي نميدهد.
تاجگردون تصريح کرد :مجبور هستيم
نظر استفســاريه را براي افزايش حقوق
کارمندان به صحن علني مجلس ارائه

دهيم و آن را به قانون تبديل کنيم.
وي گفت :با توجه به اينکه شکاف جدي
بين پاداش بازنشستگان وجود داشت که
بايد حل ميشد در سال  97سقف پاداش
را حدود  280ميليون تومان قرارداديم اما
افرادي که حقوق آنها باالي  8ميليون
تومان بود بر اين اساس ضرر ميکردند.
تاجگردون افزود 987 :نفر در دستگاهها
و شــرکتهاي دولتي و بانکها پاداش
بازنشستگي بيش از  400ميليون تومان
گرفته و آخر سال  96خود را بازنشست
کردهاند .وي گفت 200 :نفر از اين افراد
بيــش از  600ميليون تومــان پاداش
گرفتهاند و فردي نيز يک ميليارد و 280
ميليون تومان پاداش گرفته است.
تاجگــردون افزود 14 :نفر از کســاني
که بيــش از  400ميليون تومان پاداش
گرفتهاند و خود را در سال  96بازنشسته
کردهاند امسال دوباره به کار بازگشتهاند.
وي گفت :از دولت خواستهايم اين افراد
را که ســطح آنها معاون وزير است از
سيســتم دولتي کنار بگذارد و در بخش
خصوصي بــه کار گرفته شــوند .اين
سخنان رئيس کميسيون برنامهوبودجه

مجلــس در حالي مطرح ميشــود که
شرايط اقتصادي کشــور بهويژه وضع
معيشتي مردم در ماهها اخير هرروز بدتر
شــده و برخي از مردم حتي توان تأمين
مايحتاج عموميو ساده خود را هم ندارند
.رفتار متناقض دولــت در زمينه حقوق
زمانــي بيشازپيش نمــود پيدا ميکند
که دولــت بهجاي افزايش  20درصدي
حقوق کارمندان دولت قصد دارد حقوق
آنان را تنها چند درصد بيشتر کند و براي
افزايش حقوق کارگــران نيز درصدي
متناســب با تورم – و نه متناســب با
سبد هزينههاي کارگران -براي ازايش
حقوق در نظر گرفته است .کارشناسان
بــر اين باورند کــه رفتارهاي متناقض
دولت در اين بخــش بياعتماديهاي
عموميبه دولــت را افزايش ميدهد و
مشکالت کشور را بيشازپيش افزايش
ميدهد.
نارضايتيها و نگرانيها زماني بيشــتر
ميشــود که ايــن ارقام نجومــيرا با
حقوقها و پاداشهاي نجوميکارمندان
و کارگــران مقايســه کنيــم .حقوق
ميليونهــا کارگــر ماهيانــه کمتر از

يکميليون تومان است و بنابراين حقوق
 ۲۳۴ميليــون توماني يک مدير به اين
معنا است که يک مدير ميتواند ماهيانه
برابر با دستکم  ۲۳۴کارگر حقوق بگيرد
و البتــه اين ميزان جــدا از پاداشها و
پرداختيهاي خلقالساعه است.
حيدر مســتخدمين حسيني ،کارشناس
اقتصــادي و اســتاد دانشــگاه در اين
زمينه به «عصر ايرانيان» گفت :حقوق
و دســتمزد در ايران مانند بســياري از
پديدههاي ديگر متأســفانه سالهاست
از يک بينظميرنــج ميبرد.دولت در
سالهاي گذشته هرچند تالش کرده در
ردههاي پايين به حقوقها و دريافتيها
نظميببخشــد امــا در ردههاي باالي
مديريتي اين اتفاق رخ نداده و دولت نيز
ارادهاي براي ساماندهي به اين بخش
را ندارد.اين مسئله مشکل عمومياقتصاد
اســت که براي بسياري از کارها معلوم
نيست چه دستمزدي پرداخت ميشود.
معاون اســبق بانک مرکــزي و وزارت
اقتصاد تصريح کرد :از مدتها پيش قرار
بود دولت براي حقوقها فرم مشخصي
را تعريف کند و البته اين کار را هم کرد

اما گاه با برخــي رفتارها ،قانوني را که
خود تصويــب کــرده دور ميزند و به
همين دليل شاهد چنين خبرهايي درباره
پرداخت پاداشهاي نجوميهستيم.دولت
بايد بهجاي پرداختهاي نجوميبه برخي
مديران ســطح حقوقها و دستمزدها را
بهگونهاي باال ببرد که ديگرکسي زيرخط
فقر نباشد و وعدهاش درباره از بين بردن
فقر در کشور محقق شود .هماکنون خط
فقر در تهران حــدود  4ميليون تومان
است .وقتي تعيين حقوق بر پايه خط فقر
نباشد ،اين جرياني که اخيراً مطرحشده،
باعث ميشــود که نارساييهاي موجود
در اين زمينه بيشتر شود .اين کارشناس
اقتصادي تأکيد کرد:مگر مديران دولتي
چــهکار بزرگــي انجــام ميدهند که
بايد حقوقشان نســبت به ديگران اين
ميزان تفاوت داشــته باشــد درحاليکه
سرمايهگذاري در کشور بهسختي انجام
ميشود و يا انجام نميشود و مردم وجوه
خود را در بانکها سپردهگذاري ميکنند
و درعينحال بخش بزرگي از تسهيالت
دهي آنها به معوقات تبديل ميشود ،آيا
چنين پرداختهايي جايز است؟
به گزارش «عصر ايرانيان» ،درحاليکه
بســياري از مــردم از حقوقهــاي
نجوميگاليــه داشــتند پاداشهــاي
نجوميهــم بــه چالش جديد کشــور
تبديلشده و دولت بهجاي پاسخگويي به
مطالبات مردم ،کنترلگرانيها،مديريت
اقتصاد کالن و بســياري از مسائلي که
ميتواند زندگي مردم را به درجه مطلوب
برســاند تنها ســعي کرده است جيب
مديران ردهباالي خــود را از بيتالمال
پرکرده و بيتوجه به زندگي و معيشت
مردم تنها به شــعار و وعده بسنده کند.
بايــد صبر کــرد و ديد آيا مســئوالن
ردهبــاالي دولتي دربــاره اين حقوقها
و پاداشهاي نجوميواکنشــي نشــان
خواهند داد و آيــا نمايندگان مجلس و
نهادهاي نظارتي ميتوانند حق هزاران
کارمند و کارگر را از چند مدير ردهباال باز

تخفيف  ۵تا  ۱۵درصدي برخي کاالها در ماه رمضان
کاالهاي حمايتي تنظيم بازار ماه مبارک رمضان در
فروشگاههاي زنجيرهاي ،تعاونيها و ميادين ميوه و
ترهبار عرضه خواهد شــد .به گزارش تسنيم ،شهرام
ميرآخورلو معاون سازمان حمايت مصرفکنندگان و
توليدکنندگان دربرنامه تيتر امشب گفت :سياستهاي
تنظيم بازار بر اساس تجربه سال گذشته اقالم اساسي
مانند گوشــت قرمز ،برنج ،روغن ،مرغ ،قند و شکر
ذخيرهسازي و قيمت آنها مشخص شده است و هيچ
نگرانياي از بابت تأمين اقالم اساسي وجود ندارد .او
گفت :براي تنظيم بازار در ماه مبارک رمضان اقالم
حمايتي از  5تا  15درصد ارزانتر توزيع خواهد شــد.
ميرآخورلو گفت :اگر در شبکههاي توزيع کاال اتفاقي
صورت گيرد بالفاصله آن مشکل را رفع خواهيم کرد
و محصــوالت با اطمينان کامل در اختيار مردم قرار

اگهی ابالغ وقت رسیدگی بدینوسیله به اقای جواد سیفی رودباران ،فعال مجهول المکان ابالغ
می گردد با توجه به شــکایت خانم فاطمه گل پورحسن برجی علیه شما به اتهام سرقت و
تهدید ،پرونده کالسه  115/970160در مجتمع قضایی عدالت واقع در نبش خیابان شیرودی
 ،13در جریان رسیدگی می باشد و وقت رسیدگی برای روز  1397/4/6ساعت  8:30صبح
تعیین شده است با عنایت به تبصره  1ماده  394قانون ایین دادرسی کیفری در امور دادگاه
ها مراتب 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 رسیدگی و حکم
مقتضی را صادر خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه  115دادگاه کیفری دو مشهد م الف 6868
اگهی ابالغ وقت رســیدگی بدینوســیله به خانم سیما حاجی نژآد ،فعال مجهول المکان ابالغ
می گردد با توجه به شــکایت بانک سپه علیه شما به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول،
پرونده کالســه  115/970163در مجتمع قضایی عدالت واقع در نبش خیابان شیرودی ،13
در جریان رســیدگی می باشد و وقت رسیدگی برای روز  1397/4/6ساعت  11تعیین شده
است با عنایت به تبصره  1ماده  394قانون ایین دادرسی کیفری در امور دادگاه ها ،مراتب
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 رسیدگی و حکم مقتضی
را صادر خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه  115دادگاه کیفری دو مشهد م الف 6869
آگهی ابالغ وقت دادرســی و دادخواست و ضمائم خواهان علی رضائی مقدم دادخواستی
بطرفیت غالمعلی گوهرکانی بخواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه
خســارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رســیدگی به شــعبه  17دادگاه
حقوقی ارجاع گردیده و به شــماره  970082ثبت و وقت رســیدگی برای  97/4/3ســاعت
 12:30صیح تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور
دادگاه و بــه تجویز ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی مراتــب بک نوبت در یکی از جرائد
کثیراالنتشــار اگهی می شــود تا خوانده از تاریخ نشــر اگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر باال جهت رســیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله اگهی الزم
باشد فقط یک نوبت منتشر و مدت ان ده روز خواهد بود
شــعبه  17دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ( 50حقوقی
سابق) م الف 6870

خواهد گرفت .همچنين ابراهيم درستي نايبرئيس
اتاق تهران گفت :اتحاديهها شبکههاي توزيع هستند
و با توجه به جلســاتي که برگزار شد افزايش قيمت
کاالهاي اساســي نخواهيم داشت .نايبرئيس اتاق
تهران گفت :سوپرمارکتها و خردهفروشهاي مواد
غذايي در اجراي طرح تنظيم بازار با ستاد همکاري
خواهند کرد .محمدعلي اســفناني معاون ســازمان
تعزيــرات حکومتي نيز گفت :در شــانزده منطقه از
تهران گشــت نظارت و بازرســي قيمتها صورت
گرفت و تمهيدات الزم براي تنظيم بازار ماه مبارک
رمضان ديده شد .اسفناني گفت :سازمان تعزيرات اين
آمادگي را دارد تا در صورت ارائه گزارشات از تخلف
بهسرعت رسيدگي کند .او گفت :امروزه کمتر شاهد
احتکار محصوالت در بازار هستيم ولي عمده تخلفات

در گرانفروشــي اســت .مهدي کاظمنژاد قائممقام
بازرگاني وزارت کشاورزي نيز گفت :چند سالي است
که ســتاد تنظيم بازار با توجه به حفظ تنظيم بازار و
حمايت از اقشار آسيبپذير ،طرحي را با عنوان ضيافت
رمضان اجرايي ميکند .او گفت :هدف اصلي ســتاد
تنظيم بازار حمايت از توليدکنندگان و مصرفکنندگان
اســت .قائممقام بازرگاني وزارت کشــاورزي درباره
قيمت برخي از اقالم تنظيم بازار گفت :گوشت مرغ
 6هزار و  200تومان ،گوشت قرمز منجمد  23هزار
تومان ،برنج  1121هندي  5هزار و  600تومان ،برنج
تايلندي  3هزار و  500تومان ،تخممرغ شانهاي 12
هزار و  600تومان عرضه خواهد شد .کاظمنژاد گفت:
کارگروه تنظيم بازار استانها در صورت تقاضاي اقالم،
اين آمادگي را دارد که نياز آنها را بهسرعت تأمين کند.

آگهی ابالغ وقت دادرســی و دادخواســت و ضمائم خواهان سیامک صدرائی دادخواستی
بطرفیــت  -1محمد بیرمی والیتا از طرف بهنام بیرمی  -2بهنام بیرمی با والیت اقای محمد
بیرمی بخواســته تنظیم سند رســمی ملک تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به
شعبه  28ارجاع گردیده و به شماره  960982ثبت و وقت رسیدگی برای  1397/4/2ساعت
 9صیح تعیین شــده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دســتور
دادگاه و بــه تجویز ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی مراتــب بک نوبت در یکی از جرائد
کثیراالنتشــار اگهی می شــود تا خوانده از تاریخ نشــر اگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر باال جهت رســیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله اگهی الزم
باشد فقط یک نوبت منتشر و مدت ان ده روز خواهد بود
شعبه  28دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد م الف 6871
آگهــی ابالغ وقت دادرســی و دادخواســت و ضمائم خواهان ابوالفضل مرویان حســینی
دادخواســتی به طرفیت ابراهیم رحیم زاده به خواســته مطالبه وجــه تقدیم دادگاه عمومی
نموده که جهت رســیدگی به شــعبه  28ارجاع گردیده و به شــماره  970017ثبت و وقت
رســیدگی برای  1397/3/30ساعت  11صیح تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی مراتب
بک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار اگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر اگهی ظرف
یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی
به وسیله اگهی الزم باشد فقط یک نوبت منتشر و مدت ان ده روز خواهد بود
شعبه  28دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد م الف 6872
آگهی ابالغ وقت دادرســی شــماره کالسه  27/970098وقت رســیدگی  1397/4/2ساعت
 10خواهان  -1 :محمد تقی توســلی طهرانی  -2شریفه توسلی تهرانی با وکالت اقای محمد
شــخصی خازنی خواندگان  -1 :محسن اسکندری نیلق  -2صدیقه نظیف خواسته  :ابطال
ســند وکیل خواهان دادخواســتی تسلیم دادگاه نموده وقت رســیدگی تعیین شده به علت
مجهول المکان بودن خواندگان به درخواست وکیل خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده
 73قانون ائین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود
تــا خوانده از تاریخ اخرین اگهی ظرف یکماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید.

اقتصادي

قائممقام بازرگاني وزارت کشاورزي گفت :کاال وقتي
ارزانتر از بازار توزيع ميشود نيازمند نظارت است .او
گفت :اولويت عرضه کاالهاي اساسي با فروشگاههاي
زنجيرهاي ،تعاونيها و ميادين ميوه و ترهبار است ولي
کارگروههاي تنظيم بازار در استانها بهتشخيص نياز
بازار ميتوانند شبکههاي توزيع ديگري را هم به آن
اضافه کنند .

اخبار
گراني  30تا  50درصدی
موبايل در بازار

رييــس انجمــن
واردکنندگان موبايل
گفت :تا بــه امروز
هيچگونه ارز دولتي
بــه واردکننــدگان
تلفن همــراه ،تبلت
و لوازم جانبي اختصاص پيدا نکرده است.
به گزارش تسنيم ،سيد محمود صفار درباره
وضعيت تخصيص ارز بــه واردکنندگان
تلفن همــراه گفت :با وجود وعدهها مبني
بر اينکه به هر نــوع کااليي براي واردات
قرار است دالر دولتي با قيمت  4200تومان
تخصيص پيدا کند اما تا به امروز هيچگونه
ارز دولتي به واردکنندگان تلفن همراه ،تبلت
و لوازم جانبي اختصاص پيدا نکرده و همين
مسئله باعث شده تا ثبت سفارشي انجام
نشود که مشکالت بزرگي را در بازار ايجاد
کرده اســت .رييس انجمن واردکنندگان
موبايل ،تبلــت و لوازم جانبي ادامه داد :در
ســال  1397تا به امــروز هيچگونه ثبت
سفارشي براي واردات موبايل انجام نشده
و همين مسئله باعث شده تا عالوه بر وارد
نشدن محصوالت جديد ،ميزان موجودي
کاالهاي فعلي در بازار کاهش و در نهايت
قيمتها به صورت محسوســي افزايش
پيدا کند کــه نگرانيهاي زيادي را از نظر
وضعيت خريد مردم به دنبال داشته است.
وي تاکيد کرد :در حال حاضر ،تلفن همراه
 30تا  50درصد افزايش قيمت داشــته اما
مردم بايد بدانند که اگر وضعيت با همين
روال ادامــه پيدا کند موبايل و تبلت مانند
بسياري از کاالهاي ديگر با افزايش قيمت
مواجه خواهد شد چرا که برخي مسئوالن
هنوز فکر ميکنند کــه موبايل و کاالي
فناوري اطالعات يک کاالي لوکس است
در حاليکه در دنيا کاالي مصرفي محسوب
ميشود .صفار با بيان اينکه صنف موبايل در
حال نابودي است ،تصريح کرد :انجمن وارد
کنندگان ،با بانک مرکزي و ستاد مبارزه با
قاچاق کاال جلساتي را داشته اما هيچ کاري
به صورت اجرايي انجام نشده است.
دولت بازار زعفران را مختل کرد

نايبرئيسشورايمليزعفرانبابياناينکه
ورود دولت و خريد توافقي زعفران بازار اين
محصول را مختل کرد،گفت:قيمت زعفران
هم اکنون حداقل۳ميليون و۷۰۰هزار تومان
و حداکثر ۶ميليون و ۴۰۰هزار تومان است.
غالمرضا ميري در گفتگو با مهر با اشاره به
نوسانات بازار زعفران اظهار داشت :زماني
که ســازمان مرکزي تعاون روستايي وارد
بحث خريد توافقي زعفران شد ،ما به اين
مسئله اعتراض داشتيم .وي با بيان اينکه
ما موافق خريد زعفران از کشاورزان بوديم،
تصريح کرد :اين کار با هدف منتفع کردن
کشاورزان و تنظيم بازار زعفران انجام شد
که متاسفانه اين اهداف محقق نشد و بحث
ما نيز همين مسئله بود .نايب رئيس شوراي
ملي زعفران با بيان اينکه سازمان مرکزي
تعاون روستايي به سمت سودجويي و دپوي
زعفران پيش رفت ،گفت :اين سازمان ۷۰
تن زعفران خريد و آن را دپو کرد که همين
عرضه نکردن محصول به بازار باعث شد
قيمتها در يک محدوده  ۱۰الي  ۱۵روزه
حدود يک ميليون تومان افزايش پيدا کند،
در حالي که قصد ما از خريد توافقي ،تثبيت
قيمتها و تنظيم بازار بود.

شــعبه  27دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرســتان مشــهد م الف
6873
ابالغ وقت رســیدگی خواهان بانک شهر دادخواســتی به طرفیت خوانده محمد تقی مرادی
فرزند علی اکبر به خواســته مطالبه مبلغ  1/209/362/443ریال تقدیم دادگاه حقوقی مشهد
نموده که به شــعبه  26دادگاه حقوقی ارجاع و به کالسه  26/970121ثبت گردیده که وقت
رســیدگی ان مورخه  1397/5/15ساعت  10صبح می باشد .و به علت مجهول المکان بودن
خوانده و به درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی و به دستور
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی می شود تا خونده پس از نشر
اگهــی و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه  26دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد
م الف 6874
ابالغ وقت رسیدگی خواهان بانک شهر به طرفیت خوانده  -1شهریار رادمنش فرزند مرتضی
 -2حمزه حسن زاده اول فرزند محمد مهدی  ...به خواسته مطالبه مبلغ  25میلیارد ریال  ..تقدیم
دادگاه های حقوقی مشهد نموده که به شعبه  26دادگاه حقوقی ارجاع و به کالسه 26/970020
ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان مورخه  1397/4/23ساعت  9صبح می باشد .و به علت مجهول
المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی و
به دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می شود تا خوانده پس
از نشر اگهی و اطالع از مفاد ان 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.
شعبه  26دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد
م الف 6875
آگهی ابالغ دادنامه بدینوســیله پیرو اگهی های قبلی به اقای  1میترا توکلی فرزند علی 22
مجید فیصل فرزند محمود  3محمد فیصل فرزند محمود مجهول المکان ابالغ می شــود که
در پرونده کالسه  26/960864طبق دادنامه شماره  9709977577600141به پرداخت مبلغ
 4/705/340/204ریال بعالوه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه محکوم گردیده اید.رای
صادره غیابی و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه  26دادگاه حقوقی مشهد
م الف 6876

