گراني گوشت و مشکالت بخش کشاورزي وزير جهاد کشاورزي را به مجلس کشاند

خبر
اگر از نصب آنتن نزديک منزلتان
شکايت داريد بخوانيد

بسياري از مردم نميدانند که استاندارد
ملي ايران چه حــدودي را براي ميران
تشعشــعات راديويــي و مايکروويو در
مناطق مســکوني تعيين کرده است و
آنتنهــاي اپراتورهاي تلفــن همراه و
وايمکس بايد در چه فاصلهاي از اماکن
مسکوني نصب شوند؟ به گزارش ايسنا،
از ســوي نهادهاي مسوول بارها اعالم
شده که تشعشــعات پرتوهاي راديويي
کمتر از ميزان استاندارد تعيينشده است،
با اين وجود شهروندان درصورت نگراني
از نصــب دکلهــاي اپراتورهاي تلفن
همــراه و وايمکس ميتوانند شــکايت
خــود را ثبت کنند تــا اندازهگيريهاي
الزم انجــام و نتايــج آن اعالم شــود.
تاکنون فاصله مشــخصي جهت نصب
آنتنهاي مخابراتي از اماکن مســکوني
تعيين نشده است ،چراکه فاصله در کنار
پارامترهاي ديگري چون توان تشعشعي
و زاويه تابش آنتن تعيين کننده استاندارد
يا غير استاندارد بودن حدود تشعشعات
يک آنتن اســت .لــذا در صورت وجود
نگراني از تشعشعات آنتني در مجاورت
مکاني مســکوني بايد موضوع از طريق
ثبت شکايت در سامانه شکايات سازمان
تنظيم مقــررات و ارتباطــات راديويي
پيگيري شــود تا پس از انجــام اندازه
گيريهاي الزم راي نهايي در خصوص
مجاز يا غيرمجاز بودن حدود پرتودهي
آنتن مورد نظر از ســوي سازمان انرژي
اتميايران صادر شود .در هر حال مقادير
تشعشــعات راديويــي و مايکروويو در
مناطق مســکوني و اماکن عموميبايد
از حدودي که در اســتاندارد ملي ايران
با عنوان «پرتوهاي غير يونســاز-حدود
پرتوگيري» آمده اســت ،کمتر باشــد.
اما بسياري از شــهروندان سوال دارند
که در صورت نگراني از برپايي ،ســازه،
اســتحکام پايه و محل نصب دکلهاي
اپراتورهاي تلفن همراه و وايمکس چه
اقداميبايد انجام دهند؟ متولي نصب و
رسيدگي به شکايات مربوط به دکلها
در شهر تهران ،شرکت ارتباط مشترک
شــهر بوده و در شهرستانها اين امر به
عهده شهرداريهاســت .لذا در صورت
وجود هرگونــه نگراني در اين خصوص
بايد با نهادهاي ياد شــده مکاتبه شود.
نحوه و مراحل ثبت شکايت از تشعشعات
آنتنهاي تلفن همراه و وايمکس هم به
اين صورت است که جهت ثبت شکايت
در پايگاه اطالع رســاني سازمان تنظيم
مقررات و ارتباطــات راديويي با آدرس
 www.cra.irبه شاخه پاسخگويي به
شــکايات مراجعه کرده و با وارد کردن
اطالعات خواسته شــده در هر قسمت
شکايت خود را ثبت کرده و با گرفتن کد
رهگيري مراحل اقدامات انجام شده در
آن مورد را پيگيري کنيد.

گروه اقتصادي:گراني گوشت گوسفندي
و بي توجهي دولت به کنترل قيمتهاي
اين ماده غذايي آن هم در ماه مبارک
رمضان سرانجام پاي وزير کشاورزي را
به مجلس کشاند و حجتي از نمايندگان
مردم در مجلس کارت زرد گرفت.
به گزارش«عصر ايرانيان» ،نمايندگان
مجلس شوراي اسالميدر جلسه علني
ديــروز پارلمان و در جريان ســؤال از
وزير جهاد کشــاورزي درباره وضعيت
تنظيم بازار گوشــت ســفيد و اقدامات
ايــن وزارتخانه براي تنظيــم بازار ،از
توضيحات محمود حجتي قانع نشدند.

کارت زرد مجلس در جيب حجتي

واردات  10برابر نياز

شــهروز برزگر ،نماينده مردم سلماس
در مجلس شوراياســاميدر جريان
ســؤالش از محمود حجتي وزير جهاد
کشــاورزي درباره وضعيت تنطيم بازار
گوشــت مرغ و گوشت سفيد گفت :در
سال جاري در بيشتر استانهاي کشور،
شــاهد بيماري تب برفکــي بوديم که
بســيار شــيوع پيدا کرده است .وي با
بيان اينکه وزارت جهاد کشاورزي بايد
پس از گران شــدن نرخ ارز ،نسبت به
تأمين دام مورد نياز کشور اقدام ميکرد،
اظهار داشت :کمتوجهي و سوءمديريت
از ســوي وزارت جهاد کشاورزي باعث
شده که امروز دامداران نتوانند گوشت
قرمز به مقدار کافي توليد کنند .نماينده
مردم سلماس در مجلس ،به سؤال ديگر
خــودش مبني بر علت عــدم صادرات
سيب و مرکبات و همچنين محصوالت
کشاورزي توليد شده داخل ،گفت :مگر
وظيفه جهاد کشــاورزي تنظيم بازار و
صادرات محصوالت کشاورزي نيست؟
برزگر بــا ابراز تأســف از اينکه بخش
زيادي از توليد باغداران در حال حاضر
روي دستشــان مانده اســت ،افزود:

وزير کار گفت :براساس نظر سنجيها 
ي
انجام شده  ۶۳درصد مردم به شرط باال
رفتن کيفيت و قيمت مناســب آمادگي
دارنــد کاالي ايراني مصــرف کنند .به
گــزارش خبرگزاري صداوســيما ،علي
ربيعــي گفــت :در کار فرهنگي ما بايد
روي اين  ۶۳درصد تمرکز کنيم تا آنها
را به خريد کاالهاي ايراني ترغيب کنيم.
وي با بيان اينکه بر اساس نظر سنجيها
 ۲۵درصد مردم اعالم کردهاند که صرفا
از کاالي ايراني استفاده ميکنند افزود:
 ۹.۱درصد از مردم نيــز اظهار کردهاند
ک ً
ال تمايلي به خريد کاالي ايراني ندارند.
ربيعي با بيان اينکه تصميمات کالن و
مثبتي براي حمايــت از کاالي ايراني

سيب و مرکبات داخل کشور را با قيمت
ارزان و فلــهاي ميخرنــد و هيچکس
هم پاسخگوي کشــاورزان و باغداران
نيست .وي همچنين به مصوبه مجلس
در ســال گذشــته درباره تنظيم بازار
تعرفههاي وارداتي اشــاره و تأکيد کرد:
در ايــن زمينه ،مجلــس تنظيم بازار را
برعهده وزارت جهاد کشاورزي قرار داد،
اما در اين باره وزارت جهاد کشــاورزي
خوب عمل نکرده اســت .نماينده مردم
ســلماس در مجلس با تأکيد بر اينکه
ســاالنه  150هزار تُن شکر نياز داريم،
اظهار داشــت :براي مصــرف مردم در
اين بازه زماني بــه  200هزار تُن برنج
هم نيازمند داريم .اما به صورت ساليانه
 10برابر نياز کشــور از ســوي وزارت
جهاد کشــاورزي وارد شده است .وي
ادامه داد :مگر امســال سال حمايت از
کاالي ايراني نيست؟ متأسفانه در چند

توجيه وزير درباره مشکالت بخش
کشاورزي

محمود حجتي وزير جهادکشــاورزي
نيز در پاسخ به سؤال نماينده سلماس
درباره وضعيت بازار محصوالت داميو
کشــاورزي ،گفت :ما اصــا نيازي به
واردات گوشت سفيد نداريم و ظرفيت
توليد اين نوع گوشت در کشور بيش از
 2ميليون و  400هزار تُن اســت .وي

تمايل  ۶۳درصد مردم به خريد کاالي ايراني

گرفته شــده است گفت :ما کاالها را به
سه دسته تقســيم کردهايم  .دسته اول
کاالهايي اســت که توان توليد آنها در
داخل کشور وجود دارد و در حال حاضر
نيز اين کاالها توليد ميشود .دسته دوم
کاالهايي که تــوان توليد وجود دارد اما
وارد ميشــود و دسته ســوم کاالهايي
هســتند که توليد آنها در کشور مقرون
به صرفه نيســت و نياز کشور از واردات
تامين ميشود .وي افزود :در حال حاضر
براي هر سه دســته برنامه ريزيهاي
مشخصي انجام شــده به عنوان مثال
بــراي کاالهايي که در حال حاضر وارد
ميشــوند و ظرفيتهاي توليد مناسبي
در کشــور ندارند قوانيني وضع کرديم

خواهــان رونوشــت حصروراثت معصومه نیکوئــی زاده فرزند محمــد علی به
شرح دادخواست قدیمی ثبت شده به کالســه  9709987506700206از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی
نیکوئی زاده در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر
است به  :معصومه – بتول -حسن-موسی-رقیه(همگی نیکوئی زاده)(فرزندان) اینک
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبت اگهی می گردد تاچنانچه
شــخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  187شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان
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روز اخير باغداران و کشــاورزان و نيز
دامداران شمال غرب کشور و بسياري
از اســتانها ،دچــار خســارت  8هزار
ميليارد توماني شدهاند ،اما وزارت جهاد
کشاورزي اعالم کرده که فقط خسارت
مزارع بيمه شده را تأمين ميکند؛ البته
در کنار همه اين مشــکالت ،خسارت
کشاورزان بيمه شده هم دو سال است
که پرداخت نشده است.

افزود :در مواقعــي مانند عيد نوروز که
در بازار تقاضا از عرضه پيشي ميگيرد،
با مديريت بازار ،ســعي در ساماندهي
کردهايم .البته در بعضــي مواقع ناچار
هســتيم که در بازار دخالت کنيم و از
ذخاير موجود براي کنترل بازار استفاده
کنيم .وزير جهادکشاورزي اضافه کرد:
اين روزها متأســفانه قيمت مرغ کمتر
از قيمــت تمام شــده در بازار اســت.
توليدکننــدگان ما در حال حاضر با اين
قيمتها آســيب ميبيننــد ،به همين
جهت ،با هــدف حمايت از توليد داخل
مجبور به حضور در بازار هستيم .حجتي
با تأکيد بر اينکه دخالت دولت در بازار،
با هــدف حمايــت از مصرفکننده و
توليدکننــده صورت ميگيــرد ،اظهار
داشت :قيمتها در جمع متعادل بوده،
اما با توجه به افزايش نرخ نهادهها که نه
به خاطر نرخ ارز ،بلکه به علت افزايش

تا به شرکتهاي وارد کننده مشروط به
توليد در ايران اجازه واردات داده شــود.
ربيعي با بيان اينکه اين سياســت سبب
ميشود تا شرکتهاي وارد کننده توليد
در داخلرا جايگزين واردات کنند گفت:
شرط ما براي ورود به بازار مصرف ايران
توليد در داخل اســت .وزير تعاون ،کار
و رفاه اجتماعــي با بيان اينکه برخي از
فعاليتهاي توليدي معطوف به واردات
اســت گفت :در حال حاضــر بازار ۴۰۰
ميليوني منطقه در کنار کشور ما موجود
است و اين مسئله انگيزه خوبي است تا
شرکتهاي بين المللي با استفاده از ثباتي
که در ايــران وجود دارد توليد کاالهاي
خــود را به داخل ايــران منتقل کنند تا

هم بازار ايران را داشته باشند و هم بازار
منطقه را هدف قرار دهند .ربيعي يکي از
ديگر برنامهها را بهبود فضاي کسب و
کار براي توليد کنندگان ايراني دانست و
افــزود :در اين زمينه چند کاالي مهم و
اساســي را به صورت موردي در دستور
کار قرار دادهايم تا با اعطاي تسهيالت
يارانهاي و حمايتهاي دولتي شــرايط
را بــراي ادامه فعاليتهــاي آنها بهبود
بخشــيم .وي با بيان اينکه يک دسته
از تصميمهــاي حمايتــي بايد بر روي
فرهنگ مصرف تمرکز کند گفت :در اين
زمينه نيز کاال به کاال و مورد به مورد به
صورت جزيي شرايط را رصد ميکنيم و
در خصــوص هر کدام از آنها به صورت

خواهان رونوشت حصروراثت سعید هاتفی اوالئی فرزند علی به شرح دادخواست
قدیمی ثبت شــده به کالسه  9709987506700170از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی هاتفی اوالئی در اقامتگاه
دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به :
سعید-ساره-سمیرا(-هاتفی اوالئی)(فرزند) زیبا علی نژاد عبهر (همسر) زهرا سبزی
کار خراســانی ( مادر) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت
اگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد
او می باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
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خواهان رونوشــت حصروراثــت محمد قلی پــور آبجهان فرزند محمــد کریم به
شرح دادخواست قدیمی ثبت شده به کالســه  9709987506700175از این دادگاه
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ماه بی
بی سلیمی آبجهان در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن
منحصر است به  :محمد-قربان – مریم – زهرا – علیرضا – مهدی (همگی قلی پور
آبجهان) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت اگهی می گردد
تاچنانچه شــخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد
از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد.
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خواهان رونوشــت حصروراثت معصومه نقدی فرزند عبداله به شرح دادخواست
قدیمی ثبت شــده به کالسه  9709987506700049از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اســداله خوش دل برج در
اقامتــگاه دائمی خــود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر اســت به :
معصومه نقدی (همســر متوفی) ســعید-وحید-امید(خوش دل برج)(فرزندان) اینک
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبت اگهی می گردد تاچنانچه
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  187شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان
مشهد م الف 8516

خواهان رونوشت حصروراثت فاطمه انتظاری یزدی فرزند احمد به شرح دادخواست
قدیمی ثبت شــده به کالسه  9709987506700062از این دادگاه درخواست گواهی
حصــر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان احمــد انتظاری یزدی در
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به :
زهرا –حمید-زینب-فاطمه-مجید-لیال-مجتبی-حجت انتظار یزدی (همگی فرزند)
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت اگهی می گردد تاچنانچه
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  187شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان
مشهد م الف 8513

خواهان رونوشــت حصروراثت سید جواد محمودی فرزند مرحوم سید حسن به
شرح دادخواست قدیمی ثبت شده به کالســه  9709987506700229از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید محسن
محمــودی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر
است به  :ســید جواد محمودی (پدر)خدیجه محرابی(مادر)فائزه غفوریان(همسر)-
ســید متین محمودی(فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک
نوبت اگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی
نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  187شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان
مشهد م الف 8517

خواهان رونوشت حصروراثت صغری حسینی نژآد گوشیک فرزند سید ابوتراب به
شــرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  9709987506700179از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید مظاهر
حسینی نژاد در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر
اســت به  :بی بی فاطمه –بی بی زهرا-بی بی راضیه-ســیده ســمیرا حسینی نژاد
گوشیک(فرزندان) -صغری حسینی نژاد گوشیک (همسر)
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت اگهی می گردد تاچنانچه
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  187شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان
مشهد م الف 8514

اگهی ابالغ دادنامه بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به اقای محمود روضه خوان فعال
مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواست مرتضی ضیا الدینی علیه شما به
خواســته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977513300091مورخ 1397/2/8
در پرونده کالسه  303/960838خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ 142/000/000
ریال بابت وجه چک و مبلغ  3/600/000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 150/000
ریال بابت هزینه نشر اگهی و  60/000ریال بابت هزینه برابر با اصل اوراق مستند
دعوی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  96/10/20در حق خواهان
محکوم شــده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت  20روز قابل واخواهی در همین
شعبه می باشد.
شعبه  303شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد م الف 8518
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قيمتهــا در بازار جهانــي بوده برخي
تغييــرات در قيمتها صــورت گرفته
اســت .وي ادامه داد :تأمين نهادهها با
ارز  3800توماني صورت ميگيرد و در
بازار جهاني ،قيمت کنجاله سويا و ذرت
نيز به ترتيب  15تا  30درصد افزايش
يافته اســت .از طرفي با توجه به اينکه
ما در اين دو محصول وابستگي زيادي
به خارج از کشور داريم ،بنابراين بخش
عمــدهاي از افزايش قيمــت نهادهها،
متأثر از بازارهاي جهاني اســت .وزير
جهاد کشاورزي تأکيد کرد :تعرفههاي
نهادههاي داميرا در حداقل ممکن نگه
داشتهايم که در اين زمينه ،يک سري
سياســتهايي اعمال ميشود تا ارزش
افزوده اقــام وارداتــي افزايش يابد.
بهطور مثال به جاي ُکنجاله سويا ،دانه
ســويا وارد ميشود که ارزش افزوده و
اشــتغال را در کشــور ايجاد ميکند.
حجتــي با بيان اينکــه تمام تالش ما
براي واردات محصوالت واســطهاي،
لحــاظ تعرفه پايين اســت ،گفت :اگر
تعرفه اين نوع محصوالت باال باشــد
قيمــت تمامشــده اقــام و کاالها را
افزايش ميدهيم .وزير جهاد کشاورزي
با بيان اينکه در ارتباط با گوشت قرمز
با مشکل کاهش توليد و عرضه مواجه
هستيم ،افزود :در خصوص َرمهگرداني
و دامهــاي کمبازده کــه اکنون وجود
دارد ،توليد به صرفه نيســت .به همين
جهت با توجــه به کارهاي ژنتيکي که
براي توليد دامهاي ســبک و پربازده
انجام شــده ،در مســير بهبود شرايط
قرار گرفتهايم .براســاس اين گزارش،
نمايندگان مجلس شــوراي اسالميدر
اين جلسه ،با  126رأي موافق 56 ،رأي
مخالــف و  7رأي ممتنع از توضيحات
وزير جهاد کشــاورزي قانع نشدند و به
وي کارت زرد دادند.

جداگانه تصميماتي گرفته شــده است .
ربيعي با بيان اينکه براي تشويق مردم به
استفاده از کاالي ايراني بايد ذائقه و نوع
تفکر مردم را تغيير داد گفت :بايد همانند
کشــورهايي نظير ژاپــن ومالزي يک
جنبش اجتماعي خريد کاالي ايراني راه
اندازي شود و توليد ملي به نماد هويت
ملي مردم تبديل شود تا همانند پرچم،
خريد کاالي ايراني نيز براي مردم قابل
احترام و اهميت باشد .وي با بيان اينکه
در اين زمينه اقدامات بسياري خوبي در
رســانه ملي آغاز شده است گفت :براي
کار فرهنگي با صداوسيما تعامل خوبي
صورت گرفته و اميدواريم اين اقدامات
به نتيجه مشخصي ختم شود.
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اخبار
ادعاي عجيب رئيس گمرک:

قاچاق از مبادي رسميو
مناطق آزاد نداريم!

رئيسکل گمرک ايران مدعي است که در
حال حاضر هيچ کاالي قاچاقي از مبادي
رســميوارد کشور نميشــود .به گزارش
تسنيم ،فرود عسگري در پاسخ به سؤالي
مبني بر اينکه چند درصد از قاچاقي که به
کشور وارد ميشود از مبادي رسمياست
گفت :ما مدعي هستيم با کنترلهايي که از
طريق سيستمها انجام ميدهيم و بارنامه و
گواهي بازرسي را از مبدأ دريافت ميکنيم،
کاالي قاچاقــي از مبــادي رســميوارد
کشور نميشود .وي  15ميليارد دالر آمار
رسميقاچاق ورودي به کشــور را برآورد
دستگاههاي ديگر عنوان کرد و گفت :آنها
بايد پاسخگو باشند و گمرک مسئول مبادي
رسمياســت .وي گفت :در حال حاضر با
فعال شــدن گمرک در مناطق آزاد در اين
مناطق هم ديگر قاچاق کاال نداريم.
انتقادات تند يک نماينده:

مشکل توليد دولت ،مجلس و
قوه قضائيه است

رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس
شوراياسالميبااعالماينکهامروزبزرگترين
مشکل توليد در دولت ،مجلس و قوه قضاييه
است ،گفت :ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي
براي توليد چه ثمراتي داشــته اســت .به
گزارش تسنيم ،عزيز اکبريان در نشست هم
انديشــي حمايت از کاالي ايراني گفت :ما
توليدکنندگان خوبي داريم ولي چه کمکي
به انها کرده ايم؟ آيا وام  ،امکانات و فناوري
هم به توليدکننده دادهايم ؟ وي افزود :ستاد
فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي توليد چه
ثمراتي داشــته است  .اکبريان گفت :امروز
بزرگترين مشکل توليد در دولت ،مجلس و
قوه قضاييه است .چون حرمت توليدکننده را
نگه نميداريم  .وي افزود :توليدکننده يا بايد
در ادارات دولتي پاســخگو باشد و يادر قوه
قضاييه  ،آيا با اين وضعيت ميتوانند در دنيا
رقابت کنند ما بايد از خودمان شروع کنيم
 .رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس
تاکيد کرد :دولت اول بايــد بدهي خود را
پرداخت کند .همه از قاچاق سخن ميگويند
اما هيچ تصميمياتخاذ نميشود  .در مناطق
آزاد آيا به قانون عمل ميشود ويا اين مناطق
محلي شده براي واردات  .اکبريان گفت :ما
بايد در صادرات از تجربيات خارجيها استفاده
کنيم همانطور که در فوتبال مربي خارجي
داريم در اين بخش هــم بايد از تجربيات
استفاده کنيم .

خانم ام البنین یزدانی اصفهانی پیرو اگهی های قبلی در خصوص دعوی اقای محمد
حسین کیانی بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده کالسه 303/960793
منجربه صدور اجرائیه بر علیه شــما مبنی بر به تنظیم ســند یک دستگاه خودروی
ســواری تیبا به شــماره انتظامی 184م68ایران  72و بابت هزینه دادرسی به مبلغ
 1627500ریال در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی گردیده است لذا مراتب
وفق مواد  119-118-9قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج
می گردد .این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس
از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل
اقامت خود را کتبا به قسمت اجراءاعالم نمائید
مسئول دفتر شعبه  303شوراهای حل اختالف مشهد م الف 8519
اگهی ابالغ دادنامه بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای شهریار رادمنش فعال
مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواســت علی وجدانی اسمعیل زاده علیه
شما به خواســته مطالبه وجه بموجب حکم شــماره 9709977513300168مورخ
 1397/2/25در پرونده کالســه  303/960407خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ
 100/000/000ریال بابت هزینه کار انجام شــده مبلغ  4/320/000ریال بابت هزینه
دادرســی مبلغ  450/000ریال بابت هزینه روزنامــه و مبلغ  4/000/000ریال بابت
هزینه کارشــناس در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت
 20روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
شعبه  303شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد م الف 8520
خواهان رونوشت حصروراثت راضیه رهنما فرزند محمدهادی به شرح دادخواست
قدیمی ثبت شده به کالسه  9709987506700191از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثــت نموده و چنین توضیــح داده که شــادروان محمدرضا اکبری در
اقامتــگاه دائمی خــود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر اســت به
 :راضیه رهنما (همســر) -محمد مهدی – فاطمــه – وجیه  -ملیحه اکبری ( همگی
فرزندان) اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبت اگهی می
گردد تاچنانچه شــخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می
باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  187شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان
مشهد م الف 8521
اگهی ابالغ دادنامه بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای محمدرضا فرشچیان
فعــا مجهــول المکان ابالغ می گــردد در مورد دادخواســت اقای حامد شــاکران
بــا وکالت اقای ســید مهدی هادوی علیه شــما به خواســته مطالبــه وجه بموجب
حکــم شــماره 9709977514801234مــورخ  1396/11/26در پرونــده کالســه
 9609987514800728و بایگانی 960730خوانده را به پرداخت مبلغ 90/000/000
ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ  2/590/000ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ
 450/000ریــال بابت هزینه درج اگهــی در روزنامه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه
قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ ســر رســید هر یک از چک ها ، 94/4/15
 94/5/15 ، 94/6/15تا یوم االدا که بر مبنای شاخص نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی
در اجرای احکام محاســبه می گردد در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره
غیابی و ظرف مدت  20روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
شعبه  318شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد م الف 8522

