وضعيت کسب و کار کشور بر خالف ادعاي دولت خوب نيست

گــروه اقتصادي – اميــر علي امينيــان :رئيس
کميسيون حمايت از توليد ،بررسي و تهيه گزارش
از رنکينگ ايران در شاخصهاي جهاني سهولت
در فضاي کســب و کار را از دستور کارهاي فعلي
اين کميســيون عنوان کرد و گفت :معدل ايران
در مجموع  ۱۰شاخص پايين است و راهکارهاي
اصالحي بــراي جبــران ضعفهــا در گزارش
کميسيون ارائه خواهد شد.اين موضع گيري نشان
ميدهــد بر خالف ادعاهاي مکرر دولت در زمينه
بهبود فضاي کســب و کار در کشــور شرايط در
کشور از انچه شرايط معمولي هم خوانده ميشود
فاصله زيادي دارد.
به گزارش «عصر ايرانيــان» ،از زماني که دولت
روحانــي و تيــم اقتصادي اش ســکان دار امور
اجرايي کشور شدهاند بارها و بارها مدعي بودهاند
که فضاي کســب و کار در کشــور هر سال بهتر
شده اما نگاهي ميداني به بازار کسب و کار مردم
نشان ميدهد اين سخنان تنها ادعا بوده و کسب
و کار در ايران روند نزولي و توام با رکود را سپري
کرده است.
کسب و کار در مجلس

شــايد به همين دليل است که نمايندگان مجلس
نيز درباره وضعيت اين شــاخص نگران شدهاند و
قرار است بخشهاي ده گانه بهبود فضاي کسب
و کار را در مجلس بررسي کنند.
حميدرضا فوالدگر ،رئيس کميسيون ويژه حمايت
از توليد ملي مجلس شوراي اسالميدر گفتوگو
با «عصر ايرانيان» با تاييد خبرهاي منتشــر شده
بــه نقل از وي درباره بررســي ايــن موضوع در
مجلس گفت :وضعيت کشــور در هر يک از اين
شــاخصهاي ده گانه يعني شــروع کسب و کار،
اخذ مجوزها براي کسب و کار ،شاخص شروع به
کار ،ثبت اموال شرکت ،اخذ اعتبارات بانکي ،نحوه
دريافت ماليات ،تجارت فرامرزي و انرژي بررسي
ميشــود تا روشــن شــود در کدام يک از موارد
کمکاري صــورت گرفته يا کدام يک در وضعيت
قابل قبولي اســت و براي جبران مشــکالت چه
راهکارهايي وجود دارد.
وي بــا بيــان اينکه نتيجــه اين بررســيها در
گزارش بعدي کميسيون اعالم ميشود افزود :در
شاخصهاي مجوزهاي ساخت و ساز در مقطعي
رتبه پاييني داشــتيم اما به دليل وضع يک سري
مقررات خوب  ،و اقدامات شهرداري در دوره قبل
در بخش صدور مجوزهــا و اصالحاتي که انجام
شد اين شاخص رو به بهبودي است.
فوالدگر به اشــاره به اينکه آخرين رتبه ايران در
شاخصهاي جهاني کســب و کار  124در ميان
 192کشــور اســت ،افزود :در شــاخص قوانين
ورشکستگي و نحوه دريافت ماليات و برخي ديگر
از شاخصها وضعيت مناسبي نداريم و در مجموع
در معدل اين شــاخصها رتبه پاييني داشــتهايم
البته در سالهاي گذشته با اصالح اطالعاتي که
صورت گرفت رتبه ايران در شاخصهاي سهولت
کسب و کار بانک جهاني چند پله باال آمد اما بعد
از آن بهتر نشد و نشان ميداد که رقباي ما دارند

نمره پائين ايران در فضاي کسب و کار

کار ميکنند.
رئيس کميســيون حمايت از توليد ملي همچنين
درباره آخرين گزارشــي که اين کميسيون درباره
وضعيت اجراي قانون بهبود فضاي کســب و کار
قرائت کردند گفت :درباره گزارش يک ماه گذشته
درباره وضعيت اجراي قانون بهبود فضاي کســب
و کار پيگيريها در حال انجام است و معموال در
گزارشهايي از اين دســت سه گزارش براي سه
قوه تهيه ميشود که در اين مورد هم در مواردي
که اســتنکاف از اجراي قانون بوده به قوه قضاييه
ارجاع ميشود ،در مواردي که قصور در اجرا بوده
در قابل تذکر به دستگاه اجرايي ارسال ميشود و
درباره نقص قانون نيز گزارشي به مجلس درباره
اصالح قانون ارجاع ميشــود کــه در اين مورد
نقصي در قانون نبود.
فضاي کسب و کار مطلوب نيست

وضعيت کســب و کار و اقتصاد در کشور با وجود
همه کارهايي که برخي مسئوالن مدعي اند انجام
شــده چندان رضايت بخش نيست و حتي برخي
مديران دولتي هم به ايــن موضوع اذعان دارند.
علي ديواندري ،رييس پژوهشــکده پولي و بانکي
بانک مرکزي چندي پيش گفته بود اقتصاد ايران
از ديگر کشورها عقبمانده و فضاي کسب و کار
مطلوب نيست.
وي در اجالس ملــي چهرههاي ماندگار مديريت
و کارآفريني کشور که در دانشگاه اصفهان برگزار
شــد ،افزود :هر چند در ايران تکگلهاي نخبه
کارآفريــن وجــود دارد ،اما بايد قبــول کنيم که
فضاي کسب و کار در ايران مطلوب نيست و بايد
زمينههاي ايجاد آن فراهم شود.
وي با بيان اينکه بايد به کارآفرينان اهميت دهيم،
اظهار کرد :کارآفرينان موتور محرک براي ايجاد
کسب و کار و رشد اقتصادي هستند.

اجرائیه پیرو اگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکومین علیرضا بخشی فرزند
فریدون و صدیقه بخشی فرزند علیرضا که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون
وفق دادنامه شماره  9509975600301056مورخ  95/11/19صادره از سوی شعبه 229
در پرونده  950599در خصوص دعوی بانک انصار محکومین متضامنا محکوم است به
پرداخت -1مبلغ  90/000/000ریال بابت اصل خواســته  -2مبلغ  2/910/000ریال بابت
هزینه های دادرسی و حق الدرج روزنامه  -3حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون
وکالی دادگســتری  -4خســارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورخ  95/3/29تا
اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای احکام
در حق خواهان  -5پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکومین می باشد
منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده اســت لذا مراتب وفق مــواد  119و  118-8قانون
اجــرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گــردد این اخطار اجرای ده روز پس از
انتشار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت خود به
قسمت اجرا پس از این برای عملیات اجرای ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  229شورای حل اختالف شهرستان مشهد
م الف 7845

اجرائیه پیرو اگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکومین فاطمه حسنی فرزند
غالمعلی و علی عباباف فرزند محمد علی و فاطمه ابراهیمی فرزند ناصر که مجهول
المکان می باشــد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شــماره 9609975600300880
مورخ  96/10/12صادره از ســوی شــعبه  229در پرونــده  960440در خصوص
دعوی تعاونی مولی الموحدین محکومین متضامنا محکوم است به پرداخت -1مبلغ
 35/000/000ریال بابت اصل خواســته  -2مبلغ  2/390/000ریال بابت هزینه های
دادرسی و حق الدرج روزنامه  -3خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورخ
 96/7/17تا اجرای حکم بر مبنای شــاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتســاب در
دایره اجرای احکام در حق خواهان  -4پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکومین
می باشــد منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده اســت لذا مراتب وفق مواد  119و
 118-8قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد این اخطار اجرای
ده روز پس از انتشــار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم کتبی
محل اقامت خود به قسمت اجرا پس از این برای عملیات اجرای ابالغ یا اخطار دیگری
به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  229شورای حل اختالف شهرستان مشهد
م الف 7846
اجرائیه پیرو اگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه جعفر ایوب زاده
فرزند محمدعلی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره
 9409975600300644مورخ  94/12/12صادره از ســوی شــعبه  229در پرونده
 940419در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن االئمه محکوم علیه محکوم است به
پرداخت -1مبلغ  50/000/000ریال بابت اصل خواسته  -2مبلغ  225/000ریال بابت
هزینه های دادرســی و حق الــدرج روزنامه  -3حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی
کانون وکالی دادگســتری  -4خســارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورخ
 94/4/30تا اجرای حکم بر مبنای شــاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتســاب در
دایره اجرای احکام در حق خواهان  -5پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکومین
می باشــد منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده اســت لذا مراتب وفق مواد  119و
 118-8قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد این اخطار اجرای
ده روز پس از انتشــار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم کتبی
محل اقامت خود به قسمت اجرا پس از این برای عملیات اجرای ابالغ یا اخطار دیگری
به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  229شورای حل اختالف شهرستان مشهد

ديوان دري با اشــاره به اينکه باز مهندسي نظام
تأمين مالي ،نــوآوري و کارآفريني يک ضرورت
و موضوع مهميدر کارآفريني است ،افزود :دولت
بايد بســتر مهم کار آفرينــي را در همه زمينهها
فراهم کند.
رييس پژوهشــکده پولي و بانکي بانک مرکزي
افزود :بسترســازيهاي فرهنگي و اجتماعي بايد
بــراي کارآفريني فراهم شــود و همه موضوعات
پول نيست.
ديوان دري با تأکيد بر اينکه در حال حاضر اقتصاد
زيربناي تمام موضوعات است ،گفت :امروزه همه
مسائل در دست اقتصاد است تا جايي که اقتصاد،
اخالق و اميد ميآورد.
وي با بيان اينکه اقتصادهاي دنيا اميدآفرين است،
تأکيد کــرد :برخي از اقتصادها کار محور و برخي
ديگر نوآور هســتند و اقتصاد نــوآور بهترين نوع
اقتصادها است.
رييس پژوهشــکده پولي و بانکي بانک مرکزي
گفت :بانکها بــراي کارآفرينان موانعي به وجود
ميآورنــد و مباحث مالي و مديريتي دو مشــکل
اساسي براي کارآفرينان است.
قانوني که اجرا نميشود

فعــاالن اقتصادي در ســالهاي اخيــر بارها در
ديدارهاي مشــترک بخش خصوصــي و دولت
در اتاقهاي بازارگانــي اعالم کردهاند که فضاي
کســب و کار مناسب نيســت و اگر قانون بهبود
فضاي کسب و کار به درستي اجرا شود مشکالت
ايــن بخش حل خواهد شــد.موضوعي که دولت
چندان توجهي به آن نکرده است.
ارزيابيهاي انجام شده از فعاالن اقتصادي نشان
ميدهد که به ترتيب «بيثباتي و غيرقابل پيشبيني
بــودن قيمتها (مــواد اوليــه و محصوالت)»،
«دشــواري تامين مالي از بانکهــا»« ،بيثباتي

سياســتها ،مقررات و رويههاي اجرايي ناظر به
کســبوکار»« ،موانع اداري کســبوکار (ادارات
و دســتگاههاي اجرايي مرتبط با کسبوکار)» و
«رويههــاي غيرمنصفانــه و ناعادالنه مميزي و
دريافت ماليات» نامناسبترين مولفههاي محيط
کسبوکار در زمستان  ۹۶نسبت به ساير مولفهها
ارزيابي شــدهاند .همچنين سه مولفه «محدوديت
دسترســي به بــرق»« ،محدوديت دسترســي
بــه ســوخت (گاز و گازوئيــل و )...و محدوديت
دسترســي به ارتباطات (تلفن همــراه و اينترنت)
مناســبترين مولفههاي محيط کسبوکار کشور
نســبت به ســاير مولفهها ارزيابي شــدهاند .اين
ارزيابي درحالي اتفاق افتاده که در  ۴دوره نخست
اجراي اين طرح ،دشواري تامين مالي از بانکها
بهعنوان نامســاعدترين مولفه کسبوکار ارزيابي
شــده بود؛ اما در  ۲دوره پاييز و زمســتان ،۱۳۹۶
بيثباتــي و غيرقابل پيشبيني بــودن قيمتها
(مواد اوليه و محصوالت) ،نامســاعدترين مولفه
کسبوکار ارزيابي شــد .محدوديت دسترسي به
برق نيز در هر  ۶دوره اجراي طرح مســاعدترين
مولفه کســبوکار ارزيابي شــده است .براساس
يافتههاي اين طرح در زمستان  ،۱۳۹۶استانهاي
کرمانشــاه ،سيستانوبلوچستان و خراسان شمالي
بهترتيب داراي بدترين وضعيت محيط کسبوکار
و اســتانهاي مازندران ،قزوين و زنجان بهترتيب
داراي بهترين وضعيت محيط کسبوکار نسبت به
ساير استانها ارزيابي شدهاند.
کوروش پرويزيان ،عضو هيــات نمايندگان اتاق
تهران درباره اجراي قانون بهبود مســتمر فضاي
کســب و کار به «عصر ايرانيان» گفت :ماده ٤٦
قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار که درباره
ارز اســت ،اجرا نشــده در حالي کــه در گزارش
نظارتي مجلــس در اين رابطه بــه اين موضوع
اشاره نشــده است .وي با بيان اينکه اين موضوع

م الف 7847
اجرائیــه پیــرو اگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه ســپیده
دانشــور فتاح که مجهول المکان می باشــد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره
 9609975600300914مورخ  96/10/16صادره از ســوی شــعبه  229در پرونده
 960443در خصوص دعوی تعاونی مولی الموحدین محکومین متضامنا محکوم است
به پرداخت -1مبلغ  35/000/000ریال بابت اصل خواسته  -2مبلغ  1/790/000ریال
بابت هزینه های دادرسی و حق الدرج روزنامه  -3خسارت تاخیر تادیه از زمان سر
رسید چک مورخ  96/7/17تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با
احتساب در دایره اجرای احکام در حق خواهان  -4پرداخت نیم عشر دولتی به عهده
محکومین می باشد منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده است لذا مراتب وفق مواد
 119و  118-8قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد این اخطار
اجرای ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم
کتبی محل اقامت خود به قســمت اجرا پس از این برای عملیات اجرای ابالغ یا اخطار
دیگری به شــما نخواهد شــد .متصدی امور دفتری شعبه  229شورای حل اختالف
شهرستان مشهد م الف 7848
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تاثير عدد و رقميبراي بانکها و بخش خصوصي
دارد ،خواستار مشخص شدن چگونگي اعالم نظر
بخش خصوصي درباره گزارشات نظارتي مجلس
شــد .حميدرضا صالحي ديگر عضــو اتاق تهران
نيز گفت :دولت دهم قانون بهبود مســتمر محيط
کسب و کار را اجرا نکرد و حتي رييس مجلس آن
را براي اجرا به دستگاههاي دولتي ابالغ کرد.
پرويزيان تصريح کرد :در حالي که قانون تکاليف
بيمهاي را براي سازمان تامين اجتماعي مشخص
کرده بود ،اما اين قانــون در حال حاضر نيز اجرا
نميشود.
حسين ســاح ورزي  ،نايب رييس اتاق بازرگاني
ايران نيز در اين زمينه به «عصر ايرانيان» گفت:
تجارب ناموفق سياستگذاري در چهار دهه تکرار
ميشود و هيچ توجهي به صداي بخش خصوصي
و هشدار اين بخش نميشود.
وي افزود :در قانون بهبود مســتمر محيط کسب
و کار کــه قانوني براي حداقــل مطالبات بخش
خصوصي تصويب شــده  ،موظف کردن دولت و
دســتگاههاي حاکميتي به کسب نظرات مشورتي
بخش خصوصــي و تشــکلها در فرآيند تدوين
مقررات و آييننامههاســت که ماهيت پيشگيرانه
جهت کمک به بهبود فضاي کسب و کار دارد.
سالحورزي با بيان اينکه اين مسئله کماکان اجرا
نميشود ،تصريح کرد :يک سال و نيم قبل معاون
اول رييــس جمهور اين مســئله را ابالغ کرد ،اما
همچنان از بخش خصوصي اصرار ميشــود و از
ســوي دســتگاههاي اجرايي هيچ اتفاقي در اين
زمينه نميافتد.
نايب رييس اتاق ايران با بيان اينکه تکليف قانوني
داريم و اتاقها مکلف هســتند ليست تشکلهاي
اقتصادي ملي را مشخص کنند و وظيفه ساماندهي،
بهينهسازي و يکپارچهسازي تشکلهاي اقتصادي
به اتاق داده شده است ،گفت :هدف اين بوده که
از موازيکاري و همپوشــاني تشکلها جلوگيري
شــود ،اما در رابطه با اجراي اين قانون به نوعي
همکاري الزم به وجود نيامده و روزانه تشکلهاي
موازي کــه ثمرهاي به جز اتــاف انرژي ندارد،
تشکيل ميشود.
سالح ورزي با اشاره به اينکه سه کانال مشورتي
مهم براي همکاري تشــکلها با دولت در فرآيند
توســعه وجود دارد ،افزود :تشــکلها ،شــوراي
گفتگــوي دولت و بخش خصوصي و شــوراهاي
مشــورتي مانند شوراي پول و اعتبار و  ...اين سه
کانال را تشــکيل ميدهنــد و بيش از  ۱۰۰نهاد،
مجمع و شــورا در کشور وجود دارد که نمايندگان
تشکلها ميتوانند در آن حضور داشته باشند.
به گزارش «عصر ايرانيان» همه شــواهد نشــان
ميدهــد تاکنون فضــاي کســب و کار با وجود
تغييرات مثبت بسيار اندک به انچه مطلوب مردم
و فعاالن اقتصادي است نرسيده و به نظر ميرسد
دولت و مجلس بايد با دقت بيشــتري اين مساله
را پيگيري کنند.البتــه فعاالن اقتصادي اميدوارند
با بررســي مجلس فصل جديدي در اجراي قانون
کســب و کار ايجاد شود و شــرايط رو به بهبود
گذارد.
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خبر
دفاع خودروسازان از قيمتهاي جديد

مجلس با گراني خودرو همراه شد!

در جلسه کميسيون صنايع مجلس که بدون
حضور وزير صنعت برگزار شد ،خودروسازان
دفاعيات خود را در مورد افزايش قيمتها
مطرح کردند که بخشي از آنها مورد تأييد
نمايندگان و برخي ديگر مورد قبول واقع
نشــد .به گزارش تســنيم ،در ابتداي اين
جلســه تعدادي از قطعه ســازان با اعالم
اينکه هزينههــاي توليد براي فعاالن اين
بخش افزايش قابل توجهي پيدا کرده است
به افزايش نرخ ارز ،قيمت مواد اوليه و ديگر
هزينههاي توليد اشــاره کردند که همين
موضوعات قيمت تمام شده آنها را افزايش
داده اســت .قطعه سازان گفته اند ،در اين
شرايط آنها نميتوانند معجزه کنند .يکي از
گلههاي قطعه ســازان عدم خريد قطعه
آنهم به قيمت مناسب توسط خودروسازان
بود که شرکتها در واکنش به آن اعالم
کردند ،توليد خودرو با شرايط فعلي بسيار
پرهزينه و زيان آور شده است .در ادامه اين
جلسه مديران عامل ايران خودرو و سايپا
با ارائه آناليز قيمتــي محصوالت خود به
بيان داليل افزايش قيمتها پرداختند که
بخشي از آنها تا حدودي مورد تأييد اعضا
جلسه قرار گرفت .به اعتقاد خودروسازان
قيمت گذاري شــوراي رقابت براي آنها
همراه با زيان بــوده که در اين رابطه بايد
تجديد نظر صورت گيرد .البته نمايندگان
معتقد بودند صنعت خودرو بايد خصوصي
شده و دولت سهم خود را واگذار کند چراکه
اگر قطعه ســازان امکان پرداخت تعهدات
خود را نداشته باشند راهي زندان ميشوند
اما براي مدير دولتي اتفاق خاصي نخواهد
افتاد .يکي ديگر از موضوعات مورد انتقاد
نمايندگان کميسيون صنايع مجلس عدم
حضور وزير صنعت در اين جلســه بود که
قرار شد وزير در جلسات آينده حاضر شده
و توضيحات خود را در مورد وضعيت قيمت
خــودرو به نمايندگان ارائــه دهد .در اين
جلسه مسئوالن وزارت صنعت هم به دفاع
از عملکرد خــود پرداخته و با اعالم اينکه
قيت مواد اوليه گران شــده درباره تدابير
اين وزارتخانه براي مديريت ارز مورد نياز
صنايع مواردي را مطرح کردند .در انتهاي
اين جلسه قرار شد يک کارگروه با اعضاي
کميســيون صنايع مجلس و نمايندگان
وزارت صنعت و شرکتهاي خودروسازي
تشکيل و در نهايت يک تصميم جامع براي
قيمت گذاري محصوالت اتخاذ شود.

به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  229شورای حل اختالف شهرستان مشهد
م الف 7850
اجرائیه پیرو اگهی های منتشــره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه قربان شاهرخ
فرزند حسینعلی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره
 9409975600300647مــورخ  94/12/12صادره از ســوی شــعبه  229در پرونده
 940425در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن االئمه محکوم علیه متضامنا محکوم
اســت به پرداخت -1مبلغ  50/000/000ریال بابت اصل خواسته  -2مبلغ 225/000
ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الدرج روزنامه  -3حق الوکاله وکیل طبق تعرفه
قانونی کانون وکالی دادگســتری  -4خســارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک
مورخ  94/4/18تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب
در دایره اجرای حکم در حق خواهان  -5پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکومین
می باشــد منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده اســت لذا مراتب وفق مواد  119و
 118-8قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد این اخطار اجرای
ده روز پس از انتشــار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم کتبی
محل اقامت خود به قسمت اجرا پس از این برای عملیات اجرای ابالغ یا اخطار دیگری
به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  229شورای حل اختالف شهرستان مشهد
م الف 7851

اجرائیه پیرو اگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه محمد جواد
غالمپور الیاتو فرزند براتعلی که مجهول المکان می باشــد ابالغ می گردد چون وفق
دادنامه شــماره  9509975600300078مورخ  95/2/14صادره از سوی شعبه 229
در پرونده  940523در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن االئمه محکوم علیه محکوم
اســت به پرداخت -1مبلغ  50/000/000ریال بابت اصل خواسته  -2مبلغ 595/000
ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الدرج روزنامه  -3حق الوکاله وکیل طبق تعرفه
قانونی کانون وکالی دادگســتری  -4خســارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک
مورخ  93/9/3تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در
دایره اجرای احکام در حق خواهان  -5پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکومین
می باشــد منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده اســت لذا مراتب وفق مواد  119و
 118-8قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد این اخطار اجرای
ده روز پس از انتشــار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم کتبی
محل اقامت خود به قسمت اجرا پس از این برای عملیات اجرای ابالغ یا اخطار دیگری
به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شــعبه  229شــورای حل اختالف شهرســتان مشهد م الف
7849

آگهی ابالغ وقت دادرســی و دادخواســت و ضمائم خواهان شــرکت بهره برداری
قطار شــهری مشــهد و حومه دادخواســتی بطرفیت خوانده کانــون تبلیغاتی افاق
بخواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه
 9609987579200750شــعبه  3دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی
شهرستان مشهد (  42حقوقی سابق ) ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/4/17ساعت
 12:30تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرسی
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در
یکی از جرائد کثیراالنتشار اگهی می شود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار
اگهی 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.
شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد (42حقوقی
سابق) م الف 7973

اجرائیه پیرو اگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکومین محمدرضا سعیدی
مهنه فرزند حسین و معصومه صفایی فرزند رجبعلی که مجهول المکان می باشد ابالغ
می گردد چون وفق دادنامه شــماره  9609975600300624مورخ  96/7/29صادره
از ســوی شــعبه  229در پرونده  960337در خصوص دعوی بانک ملت محکومین
متضامنا محکوم اســت به پرداخت -1مبلغ  119/199/948ریال بابت اصل خواسته
 -2مبلــغ  4/670/500ریال بابت هزینه های دادرســی و حق الدرج روزنامه  -3حق
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگســتری  -4خسارت تاخیر تادیه
از باقیمانده تســهیالت اعطایی به مبلغ  65/763/381ریــال از تاریخ  96/4/20تقدیم
دادخواســت تا یوم الوصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی با احتســاب در دایره
اجرای احکام در حق خواهان صادر  -5پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکومین
می باشــد منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده اســت لذا مراتب وفق مواد  119و
 118-8قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد این اخطار اجرای
ده روز پس از انتشــار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم کتبی
محل اقامت خود به قسمت اجرا پس از این برای عملیات اجرای ابالغ یا اخطار دیگری

آگهــی ابالغ وقت دادرســی و دادخواســت و ضمائم خواهان شــهرداری مشــهد
دادخواســتی بطرفیت خوانده اقای  -1محمد علی حسن زاده فرزند عباس  -2فهیمه
حسن زاده فرزند عباس  -3محمد حسین داوطلب فرزند ابراهیم بخواسته مطالبه وجه
که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه  9609987579200767شعبه 3
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد (  42حقوقی سابق
) ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/4/24ساعت  12:30تعیین که حسب دستور دادگاه
طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار اگهی می شود تا
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشــانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی در داگاه حاضر گردد.
شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد (42حقوقی
سابق)
م الف 7974

