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نوبخت:

خبر

کسری بودجه نداریم

سخنگوی دولت در نشست خبری درباره مطرح
شدن موضوع کسری بودجه دولت ،تصریح کرد:
کسری بودجه با عدم تحقق بودجه متفاوت است.
کس�ری بودجه یعنی منابع تامین نش�ود و ما بر
مصارف طبق بودجه تاکید داشته باشیم اما وقتی
منابع تامین نشود و ما مصارف را کم کنیم ،دیگر
کسری بودجه نداریم و عدم تحقق بودجه داریم.
به گزارش ایسنا ،محمد باقر نوبخت دلیل عدم تحقق
بودجه امسال این بود که سقف بودجه پیشنهادی ما به
مجلس 319هزار میلیارد تومان بود که مجلس محترم
به هر دلیل��ی این عدد را به 346ه��زار میلیارد تومان
افزایش داد که ما مخالف بودیم.
وی همچنی��ن اعالم کرد :رش��د اقتص��ادی  9ماهه
 96نسبت به زمان مش��ابه سال قبل با در نظر گرفتن
نفت  4/4درصد و بدون نفت 7 /4درصد اس��ت و رشد
س��رمایه گذاری ما  9/3درصد است .امسال  277هزار
و  255میلیارد تومان هزینه جاری و عمرانی داشتهایم

که این رقم در س��ال گذشته  215هزار میلیارد تومان
بوده اس��ت .سخنگوی دولت در پاس��خ به این پرسش
که ایجاد س��امانه ثبت حقوق و مزایای مس��ئوالن که
طبق ماده  29برنامه شش��م توس��عه ب��ر عهده دولت
اس��ت در چه مرحلهای قرار دارد ،بیان کرد :س��ازمان
اداری و اس��تخدامی مسئولیت راهاندازی این سامانه را
بر عهده گرفته اس��ت و اقدامات این سازمان در مرحله
نهایی اس��ت .دولت از این الیح��ه که در واقع به دنبال
شفافسازی است اس��تقبال میکند البته دستگاههای
ی مسئوالن اطالع دارند.
نظارتی به ریز از دریافت 
نوبخت درباره مدیریت قیمت ارز با تاکید بر اینکه ما
کمبود عرضه نداریم و مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی
ما بیش��تر از واردات ماست ،اظهار کرد :ما طرحهایی را
برای انتقال سرمایه مردم از بخش ارز به سایر بخشها
داش��تهایم که سپردهگذاری و خرید طال بخشی از این
طرحها بوده است .تقویت پول ملی برای تامین امنیت
ملی ما مهم اس��ت بنابراین قرار نیست به هر کسی ارز

تقاضایبخشخصوصی
برای اصالح کارشناسانه کدهای تعرفه

بدهیم و ارز را به کس��انی میدهیم که واقعا قصد سفر
دارند .از س��ویی به جای اس��کناس به این افراد کارت
میدهیم تا در کشور مقصد خود از این کارت استفاده
کنند .ما موظف نیستیم به هر کسی ارز بدهیم.
س��خنگوی دولت با بیان اینکه ما در شرایط خاصی
در جه��ان قرار داریم و ی��ک اتحاد نامقدس و نامبارک
بین ش��یطان بزرگ و انگلیس ایجاد شد و آنها علیه ما

قطعنامهای به ش��ورای امنیت بردند ،خاطرنشان کرد:
ما باید در این ش��رایط از ذخایر خ��ود حفاظت کنیم.
همانط��ور که قدرت نظامی یک��ی از مولفههای اقتدار
ماس��ت ،اقتص��اد هم یک��ی دیگر از این مولفههاس��ت
بنابرای��ن باید از آن مراقبت کنی��م .در این زمینه باید
مناف��ع ملی را از منافع حزبی و جناحی جدا کنیم و با
اتحاد و اتفاق کنار هم باشیم.

افزایش سهم کشور از اقتصاد جهانی
در حالی به پایان س�ال  ۱۳۹۶نزدیک میش�ویم که به گواه ارقام و
آمار س�ال  ۹۶س�ال خوبی برای مردم نبود .وضعیت اقتصادی و رکود
موجود در بازار ،اعتراضات کارگران برای مطالبات عقبافتادهش�ان و
گران�ی و ت�ورم و باالرفتن قیم�ت دالر همه و همه نش�ان از آن دارد
ک�ه وضعیت اقتصاد در کش�ور به بیماری دچار ش�ده که با روشهای
منسوخ و قدیمی درمان نخواهد شد.
به گزارش اقتصادآنالین ،احمد پورفالح ،رئیس اتاق مش��ترک ایران و ایتالیا
و عضو ش��ورای عالی پیشکس��وتان اتاق ایران در مورد عوامل اثرگذار در عدم
کسب موفقیتهای اقتصادی در سال  96میگوید« :با توجه به گرفتاریهایی
که دولت در زمینه کاهش درآمد ،کس��ری بودجه ،مسائلی مربوط به صادرات
نفت��ی و ع��دم گردش مالی به ش��کل نرمال ب��ا آنها روبهرو بود ،باعث ش��ده
موفقیتهای مورد انتظار را کسب نکند».
وی درباره وضعیت اقتصادی ایران در س��ال  96گفت :اگر مبنای مقایسه را
پارامترهای س��ال  95قرار دهیم میتوانیم بگوییم در برخی از بخشها مانند
توس��از و مسکن شاهد رش��د بودیم ،ولی اگر در مجموع ارزیابی کنیم،
ساخ 
س��ال  96بدترین رکوردها را در بخشهای مختلف از خود به جای گذاش��ت.
بوکار رونق مورد انتظار
رکود س��نگین در بازار کماکان حاکم بود ،فضای کس 
را نداشت و عمال انتظاراتی که بهعنوان یکی از سالهای بعد از برجام داشتیم،
محقق نش��د .در زمینه اشتغال هم در س��ال  96رکوردهای مورد نظر حاصل
نشد و کماکان در کنار شغلی که ایجاد شد ریزشهای نیروی کار را هم شاهد
بودیم .ش��رایط بنگاهها به ش��کلی اس��ت که با برخی ناآرامیها در واحدهای
صنعتی در روزهای آخر سال روبهرو هستیم .مشکل آنها قطعا مباحث سیاسی
نیس��ت .واقعیت این اس��ت که امروز برای امرار معاش دچار مشکل هستند و
صدای خود را بلندتر میکنند تا به خواسته آنها رسیدگی شود .حتی صادرات
511/16آگهی
بدینوس��یله به آقای سید مهدی س��یدیان نی زار فرزند قاسم فعال
مجه��ول المکان ابالغ می ش��ود که اقای س��حر جامی االحمدی
دادخواس��تی به خواس��ته اس��ترداد وجه الرهانه به طرفیت شما به
ش��عبه 22شورای حل اختالف مش��هد ارائه و به کالسه 960884
ثب��ت و ب��رای روز مورخ��ه  1397/02/06س��اعت 11صبح وقت
رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب
یک نوبت در روزنامه کثیر االنتش��ار درج می گردد ش��ما می توانید
قب��ل از رس��یدگی ب��ه دبیرخان��ه ش��ورای حل اختالف ش��عبه
22شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره  4قضایی به نشانی
کوثر ش��مالی 15مراجع��ه و با ارائه آدرس جدید خود نس��خه ثانی
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در
ش��ورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهدشد
64497.
دبیر خانه شعبه 22شورای حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد
������������������������������������
511/17آگهی
بدینوسیله به آقای کریم سرهندی و اقای کریم خوبی فعال مجهول
المکان ابالغ می شود که اقای محمد قربان پور زنجانی دادخواستی
به خواس��ته تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو پراید به شماره
انتظام��ی 844س 29ایران  74از جهت ورود به دادرس��ی مقوم به
50/000/000ریال به اضافه هزینه دادرس��ی تقدیم شوراهای حل
اختالف مش��هد نموده که جهت رسیدگی شعبه  314شورای حل
اختالف مجتمع شماره  4واقع در بلوار وکیل آباد نبش کوثر شمالی
 15مش��هد ارائه و به کالس��ه  961006ثبت و وقت رس��یدگی ان
 1397/02/06س��اعت 8/30صبح وقت رس��یدگی تعیین به علت
مجهول المکان بودن خوانده خوانده و درخواست خواهان و به تجویز
ماده 73ق-آ-د-م و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر
االنتشار درج می گردد تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن
ب��ه دادگاه مراجع��ه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه ثانی
دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت و در وقت مقرر جهت رس��یدگی
حاضر گردید 64498
شعبه 314شورای حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد
������������������������������������
511/18رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش��ت حصر وراثت رسول غفوریان فرزند محمد علی به
ش��رح دادخواس��ت تقدیم��ی ثب��ت ش��ده ب��ه كالس��ه
 9609987514201451ازاي��ن دادگاه درخواس��ت گواه��ي
حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان مهدی غفوریان
دراقامت��گاه دائم��ي خود بدرود زندگي گفت��ه ورثه حين الفوت آن
مرحوم منحصراست به-1 :رس��ول غفوریان پدر متوفی -2نسرین
دالور مادر متوفی اينك باانجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور
را يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه
از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم
دارد واال گواهي صادر خواهد شد64488
شعبه  312شوراي حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد
������������������������������������
511/19رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت نوا رمضانیان باجگیران فرزند هومن به
ش��رح دادخواس��ت تقدیم��ی ثب��ت ش��ده ب��ه كالس��ه
 9609987514201433ازاي��ن دادگاه درخواس��ت گواه��ي
حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان هومن رمضانیان
باجگی��ران دراقامتگاه دائمي خود ب��درود زندگي گفته ورثه حين
الفوت آن مرحوم منحصراس��ت به-1 :افس��انه دولتی بیرق همسر
متوف��ی  -2کاملیا امجدی نیا همس��ر متوفی -3فرخنده کاظمیان
باجگیران مادر متوفی -4هوشنگ رمضانیان باجگیران پدر متوفی
 -5رس��ا  -6نوا همگی رمضانیان ماجگی��ران فرزندان متوفی اينك
باانجام تش��ريفات مقدماتي درخواست مزبور را يك نوبت آگهي مي
نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از
تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر
خواهد شد64489
شعبه  312شوراي حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد
������������������������������������
آگهی ابالغ اجرائیه 511/20
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهما آقای
علی شعفی و مرتضی میرشکار که مجهول المکان می باشد ابالغ می
گردد چون وفق دادنامه شماره  9609977513400858صادره از
ش��عبه  304در پرونده ش��ماره  960482محکوم علیهما به صورت

ما در حد مورد نظر رش��د نکرد و متاس��فانه ص��ادرات نفتی ما هم طبق آمار
اعالمشده با کاهش مواجه بود .فعاالن اقتصادی که سابقه فعالیت طوالنی در
بخش صنعت ،معدن و تجارت دارند ،عنوان میکنند که در  60س��ال س��ابقه
فعالیت اقتصادی خود س��الی ب��ه بدی  96را تجربه نکردن��د .البته در برخی
بخشها دستاوردهای خوبی هم داشتیم ،اما در مجموع بخش مولد و اقتصاد
کشور سال خوبی را پشت سر نگذاشت و نتوانست نمره قابل قبولی بگیرد.
پ��ور فالح افزود :دولت بهرغم اینکه تمام تالش خود را برای بهبود وضعیت
اقتصادی کشور انجام داد و قصد داشت سال موفقی را در کارنامه کاری خود
رق��م برند ،ولی بهعنوان یک فعال اقتص��ادی میگویم در این زمینه موفقیت
زی��ادی کس��ب نکرد .با توجه ب��ه گرفتاریهایی که دول��ت در زمینه کاهش
درآمد ،کسری بودجه ،مسائل مربوط به صادرات نفتی و عدم گردش مالی به
ش��کل نرمال با آنها روبهرو بود ،باعث شده موفقیتهای مورد انتظار را کسب
نکند .همچنین ما نمیتوانیم بگوییم مش��کل از سیس��تم بانکی کشور بوده،
چراکه آنها هم مسائل خاص خود را داشتند و عمال اعتباراتی که توزیع شده
بود ،بازنگشت که این مساله هم به فضای بد کسب وکار بازمیگردد .همچنین
نگاههای برونمرزی که به اقتصاد ایران وجود داش��ت در عدم موفقیت دولت
تاثیرگذار بود .ما با فش��ار ،تهدید و عواملی از این دس��ت روبهرو بودیم که در
نهایت هم س��رمایهگذار داخلی و هم س��رمایهگذار خارجی را با تردید روبهرو
کرد .نگاه سیاس��ی به پارامتره��ای اقتصادی از جمله م��وارد دیگری بود که
توساز وقتی
مقداری برای ما مش��کل ایجاد کرد .بهطور مثال در بخش ساخ 
بودجه عمرانی کشور هرس��ال نسبت به سال قبل کمتر شود و همین میزان
تعیینش��ده هم در پایان س��ال توزیع نش��ود و بهنفع ردیفهای دیگر بودجه
مصادره شود ،طبیعی است که اثر منفی خود را بر سایر بخشها میگذارد.
وی خاطرنش��ان کرد :باید دعا کنیم س��ال آینده مانند س��ال  96نباش��د.

تضامنی محکومند به پرداخت  -1مبلغ  185/000/000ریال بابت
اصل خواسته وجه یک فقره چک به شماره  9204/597599مورخه
 96/3/20وجه یک فقره چک به ش��ماره  9204/597599مورخه
-2– 96/3/20مبل��غ  5935000ریال به عنوان هزینه دادرس��ی و
درج آگه��ی -3خس��ارت تاخیر تادی��ه از زمان گواه��ی عدم تادیه
 96/3/20لغایت یوم االدا که بر مبنای شاخص بانک مرکزی و توسط
دایره محترم اجرای احکام محاسبه و تعیین می گردد -4حق الوکاله
وکیل به مبلغ  940/000توماندر حق محکوم له و پرداخت نیم عشر
دولتی در حق دولت شده اید ده روز پس از انتشار آگهی مهلت دارید
نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گ��ردد در غیر اینصورت دایره
اج��رای احکام طبق مقررات نس��بت به وص��ول مطالبات با هزینه
اجرایی اقدام خواهد نمود 64495
شعبه  304شورای حل اختالف مجتمع شماره 4مشهد
������������������������������������
511/21آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم
اکرم مهیمن که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق
دادنامه ش��ماره  9609977513400978صادره از شعبه  304در
پرونده ش��ماره  960593محکوم علیه محکوم به پرداخت  -1مبلغ
 70/000/000ریال بابت اصل خواسته وجه یک فقره چک به شماره
و تاریخ -2---96/7/19-814261مبلغ  1/950/000ریال به عنوان
خس��ارات دادرسی  -3خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی
عدم تادیه چک  96/7/19لغایت یوم االدا که بر مبنای شاخص بانک
مرکزی و توس��ط دایره محترم اجرای احکام محاس��به و تعیین می
گردددر حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت شده
اید ده روز پس از انتش��ار آگهی مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد
اجرائی��ه اقدام گردد در غی��ر اینصورت دایره اج��رای احکام طبق
مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
64492
شعبه  304شورای حل اختالف مجتمع شماره 4مشهد
������������������������������������
511/22آگهی ابالغ اجرائیه
شماره آگهی  9610467514800148پیرو آگهی های منتشره در
جراید بدینوسیله به علیرضا ابراهیم پور مقدم که مجهول المکان می
باش��د ابالغ می گردد طبق اجرائیه صادره از  318در پرونده کالسه
 9609987514800616و ش��ماره بایگان��ی  960618به موجب
دادنام��ه ش��ماره  9609977514801009صادره از ش��عبه 318
محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ  12/000/000ریال بابت اصل
خواس��ته و مبل��غ  350/000ریال باب��ت هزینه دادرس��ی و مبلغ
 450/000ری��ال بابت هزینه درج آگه��ی و حق الوکاله وکیل طبق
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 94/7/6
تا یوم الدا که طبق نرخ تورم ش��اخص بانک مرکزی در اجرای احکام
محاسبه می گردد در حق محکوم له محکوم می نماید به انضمام نیم
عش��ر دولتی در حق دولت بدهی است با توجه به غیابی بودن حکم
اج��رای حکم غیابی من��وط به معرفی ضامن معتبر ی��ا اخذ تامین
متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه محکوم علیه می باشد لذا
مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده  73آ .د.م و ماده  9قانون
اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا
ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام
گردد در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به
اجرای مدل��ول اجرائیه و وصول هزینه اجرای��ی اقدام خواهد نمود
64491
شعبه  318شورای حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد
������������������������������������
511/23آگهی ابالغ اجرائیه
شماره آگهی  9610467514800147پیرو آگهی های منتشره در
جراید بدینوسیله به علیرضا ابراهیم پور مقدم که مجهول المکان می
باش��د ابالغ می گردد طبق اجرائیه صادره از  318در پرونده کالسه
 9609987514800615و ش��ماره بایگان��ی  960617به موجب
دادنام��ه ش��ماره  9609977514801016صادره از ش��عبه 318
محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ  17/000/000ریال بابت اصل
خواس��ته و مبل��غ  475/000ریال باب��ت هزینه دادرس��ی و مبلغ
 450/000ری��ال بابت هزینه درج آگه��ی و حق الوکاله وکیل طبق
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید  94/7/1تا یوم
الدا که طبق نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه
می گردد در حق خواهان به انضمام نیم عش��ر دولتی در حق دولت
بدهی 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
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اجرائیه محکوم علیه می باش��د لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در
اج��رای ماده  73آ .د.م و ماده  9قانون اجرای احکام مدنی در یکی از
جراید کثیر االنتش��ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتش��ار
آگهی نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اق��دام گردد در غیر اینصورت
دایره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به اجرای مدلول اجرائیه و
وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 64490
شعبه  318شورای حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد
������������������������������������
511/24آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پیرو آگهی های قبلی به مرضیه سویزی فعال مجهول
المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواست محمد امین بخشی علیه
ش��ما ب��ه خواس��ته مطالب��ه وج��ه ب��ه موج��ب حک��م ش��ماره
 9609987514600992م��ورخ  96/10/4در پرون��ده
کالسه 9609987514600536خوانده محکوم است به پرداخت
مبل��غ  70/000/000ری��ال بابت س��ه فقره چک به ش��ماره های
 195656و 195695و195694و مبل��غ  1910000ری��ال باب��ت
هزینه دادرس��ی و مبل��غ  450000ریال هزین��ه درج آگهی و حق
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه ز
تای��خ ص��دور چ��ک  20000000-96/3/1ری��ال و 96/3/15
25000000و  96/3/30ب��ه مبل��غ  25000000ری��ال در ح��قخواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت  20روز قابل
واخواهی در همین شعبه می باشد64500
دفتر شعبه  316شورای حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد
������������������������������������
511/25آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و
ضمائم به
خواه��ان آقای حمی��د رضا نورائی جیران دادخواس��تی به طرفیت
خوانده اقای محمد علی صادقی خالق آباد فرزند مجید به خواسته
مطالبه وجه سفته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده
کالس��ه 960998751320961070ش��عبه  302ش��ورای حل
اختالف مجتمع ش��ماره چهار شهرس��تان مش��هد ثب��ت و وقت
رس��یدگی مورخ  1397/2/17س��اعت  8تعیین که حسب دستور
دادگاه طب��ق موضوع ماده  73قانون آئین دادرس��ی مدنی به علت
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت
در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشانی کامل خود نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد64510.
متصدی امور دفتری شعبه  302شورای حل اختالف مجتمع شماره
چهار مشهد
������������������������������������
511/26آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و
ضمائم به نظیر احمد طاهری
خواهان ش��کوفه محمدی دادخواستی به طرفیت خوانده اقای نظیر
احمد طاهری به خواسته مطالبه نفقه مطرح که به این شعبه ارجاع
و به ش��ماره پرونده کالس��ه 9609987514601007ش��عبه 316
ش��ورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و
وقت رس��یدگی مورخ  1397/1/26س��اعت  8/30تعیین که حسب
دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرس��ی مدنی به
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف
یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی ب��ه 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 گردد64501.
متصدی امور دفتری شعبه  316شورای حل اختالف مجتمع شماره
چهار مشهد
�������������������������������������
احتراما نظر به اینکه متهم به نام فاطمه علمش��اهی در کالسه پرونده
 961710هش��تم دادیاری به اتهام عرضه م��واد دخانی بدون پروانه
مجهول المکان می باش��د به نامبرده از طریق نش��ر اگهی ابالغ گردد
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی در این شعبه حاضر شود و در
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار اتخاذ تصمیم میگردد
 .در ضمن در نش��ر اگهی قید گردد که متهم می تواند یک نفر وکیل
دادگستری به همراه خود داشته باشد .م الف2304:
دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب
�������������������������������������
احتراما نظر به اینکه متهم به نام نس��رین تیموری در کالس��ه پرونده
 961766هش��تم دادیاری به اتهام ف��ک پلمپ به صورت غیر قانونی
مجهول المکان می باش��د به نامبرده از طریق نش��ر اگهی ابالغ گردد

چش��ماندازی که وجود دارد و گزارشاتی که از منابع مختلف داخلی ،خارجی،
صن��دوق بینالمللی پول و بانک جهانی میرس��د بهنظر نمیرس��د که ما در
زمینههای رش��د ،توسعه جذب س��رمایه داخلی و خارجی سال خیلی موفقی
را در پیش داش��ته باش��یم ،ولی توصیه من این اس��ت که باز هم کمربندها
را محکمتر ببندیم ،در هزینهها دقت بیش��تری داش��ته باش��یم و تالشمان را
مضاع��ف کنیم .باید منابع جدید بهوی��ژه در زمینه صادرات پیدا کنیم .زمانی
ک��ه گردش پول عادی نباش��د در نهایت همه بخشها مش��کل پیدا خواهند
کرد .وقتی مش��کل تولید داشته باش��یم و عدم سفارش و تقاضا وجود داشته
باش��د بهطور طبیعی بخ��ش واردات ما هم از این رهگ��ذر بینصیب نخواهد
ماند و قطعا صدمه خواهد دید .پیشبینی نمیش��ود که در سال  97بیشتر از
سه،چهاردرصد رشد اقتصادی داشته باشیم که این بسیار ناکافی است .بهویژه
اینکه طبق س��ند چشم انداز 20ساله میبایست از سال مبنا هشتدرصد رشد
اقتصادی داش��ته باش��یم و بعد از  20سال به کشور اول منطقه تبدیل شویم ،در
حالی که در بسیاری از سالها این هشتدرصد رشد اقتصادی را کسب نکردیم و حتی
در برخی سالها هم رشد منفی داشتیم .اکنون هم بهنظر نمیرسد با این چشمانداز
موجودبهرشدهشتدرصدبرسیم.چهاریاچهارونیمدرصدپیشبینیخوشبینانهاست
وآنالیزورهایبینالمللیهمهمینحدوددستاوردهایماراارزیابیمیکنندمگراینکه
اتفاق خاصی بیفتند و ما بتوانیم با تعقل سهم خود را از اقتصاد بینالملل بگیریم .در
سال آینده دولت باید برای بازگشت اعتماد عمومی به بخش اقتصادی جامعه تالش
کند.چکهایبرگشتیمانشاندهندهوضعیتبداقتصادیماست.حتیشاهدهستیم
افراد از چکهای برگشتی خود ابایی ندارند .این نشان میدهد که یک بیماری کم پولی
و بهدنبال آن بیاعتمادی در بازار حاکم شده و تئوریسینها و اقتصاددانانی که در حیطه
عمل هم اطالعات دارند باید فکری برای آن کنند ،در غیر این صورت سال  97را به
مراتب بدتر از سال  96پشت سر خواهیم گذاشت.
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی در این شعبه حاضر شود و در
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار اتخاذ تصمیم میگردد
 .در ضمن در نش��ر اگهی قید گردد که متهم می تواند یک نفر وکیل
دادگستری به همراه خود داشته باشد .م الف2305:
دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب
�������������������������������������
احترام��ا نظ��ر به اینکه متهم ب��ه نام ایوب کریمی در کالس��ه پرونده
 961729هش��تم دادیاری ب��ه اتهام تهدید علیه بهداش��ت عمومی
مجهول المکان می باش��د به نامبرده از طریق نش��ر اگهی ابالغ گردد
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی در این شعبه حاضر شود و در
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار اتخاذ تصمیم میگردد
 .در ضمن در نش��ر اگهی قید گردد که متهم می تواند یک نفر وکیل
دادگستری به همراه خود داشته باشد .م الف2306:
دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب
�������������������������������������
احتراما نظر به اینکه متهم به نام اس��ماعیل قلی پور در کالسه پرونده
 961713هش��تم دادیاری به اتهام عرضه قلیان بدون پروانه رس��می
مجهول المکان می باش��د به نامبرده از طریق نش��ر اگهی ابالغ گردد
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی در این شعبه حاضر شود و در
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار اتخاذ تصمیم میگردد
 .در ضمن در نش��ر اگهی قید گردد که متهم می تواند یک نفر وکیل
دادگستری به همراه خود داشته باشد.
دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب
م الف2307:
�������������������������������������
احترام��ا نظر به اینکه مته��م به نام صدیقه ملکی در کالس��ه پرونده
 960905هش��تم دادیاری به اتهام عرضه م��واد دخانی بدون پروانه
مجهول المکان می باش��د به نامبرده از طریق نش��ر اگهی ابالغ گردد
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی در این شعبه حاضر شود و در
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار اتخاذ تصمیم میگردد
 .در ضمن در نش��ر اگهی قید گردد که متهم می تواند یک نفر وکیل
دادگستری به همراه خود داشته باشد .م الف2308:
دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب
�������������������������������������
پرونده کالس��ه  9009982662702936شعبه  102دادگاه کیفری
دو شهرستان تصمیم نهایی شماره 9609972660902210
شاکی :خانم عاطفه ولدی فرزند نعمت اهلل با وکالت خانم فخری سادات
روحانی یزدی فرزند س��ید ضیاء به نشانی تهران فلکه دوم صادقیه خ
ایت اله کاشانی خ بهنام پ 1ط  5واحد 19
متهم :اقای فرهاد ظریف محمد زاده به نش��انی سراس��یاب خ امام خ
شهید رستمی بن بست  4پ 154
اتهام  :خیانت در امانت
رای دادگاه
در خصوص شکایت خانم عاطفه ولدی علیه اقای فرهاد ظریف محمد
زاده دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع با عنایت به بررسی جمیع
اوراق و محتوی��ات پرون��ده و بررس��ی دادنام��ه ص��ادره به ش��ماره
 900997266090111م��ورخ  90/11/3از همین ش��عبه که متهم
مذکور عینا در دادنامه مذکور به خاطر س��رقت محکوم گردیده بود و
نظر به اینکه موضوع اموال س��رقتی ذکر شده در دادنامه سابق الذکر
عینا همان مواردی می باشد که وکیل متوفای شاکی در صفحه 258
به عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع بیان نموده است علیهذا به نظر
می رس��د در پرونده حاضر یک موضوع تحت دو عنوان متفاوت یکی
سرقت و یکی تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح شده است که مورد
توجه و التفات دادسرا نیز قرار نگرفته است و ادله الزم برای تحقق بزه
تحصیل مال از طریق نامشروع در پرونده موجود نمی باشد و لذا پرونده
فاقد ادله اثباتی کافی اس��ت و بزه انتسابی به متهم محرز نمی باشد و
مس��تندا به م��واد 4و 265قان��ون ایین دادرس��ی کیف��ری مصوب
 1392/12/4قرار منع تعقیب ص��ادر و اعالم می گردد رای صادره به
صورت حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض
در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد .م الف2309:
رئیس شعبه  102کیفری -سید حسین هاشمی
�������������������������������������
احتراما نظر به اینکه متهم به نام ندا فالح تفتی فرزند محمد در کالسه
پرون��ده  961211هش��تم دادیاری ب��ه اتهام کالهب��رداری به مبلغ
31/000/000ریال مجهول المکان می باشد به نامبرده از طریق نشر
اگهی ابالغ گردد ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی در این شعبه
حاضر شود و در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار اتخاذ
تصمیم میگردد  .در ضمن در نشر اگهی قید گردد که متهم می تواند
یک نفر وکیل دادگستری به همراه خود داشته باشد .م الف2310:

گاه و ب�یگاه وزارت صنعت ،معدن و تجارت خالف جهت آب حرکت
میکن�د .در ماهه�ای اخیر افزایش تعرفهها در ش�رایطی در س�ازمان
توس�عه تجارت رقم خورده اس�ت ،که در دنیای توسعهیافته کشورها
برای پیوس�تن ب�ه "  ،"WTOبه منظور حمای�ت از مصرفکنندگان و
بخشخصوصی به متعادل کردن تعرفهها دست میزنند.
به دنبال اعالم افزایش غیرمنطقی تعرفهها ،فدراسیون واردات ایران ،به استناد
تویک تشكل
ماده  2و  3قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ،به کمک بیس 
فعال و با س��ابقه در ح��وزه مختلف تخصصی واردات به تحلی��ل این رویداد و
نتایج آن پرداخت که در روزهای اخیر به دفتر غالمحسین شافعی ،رییس اتاق
بازرگانی صنایع و معادن ایران برای پیگیری ارسال شده است.
افزایش قاچاق
به گزارش روابط عمومی فدراس��یون ایران ،بررس��یها و مطالعات انجام شده
در فدراسیون نشان میدهد ،یکی از بزرگترین نگرانیها کاهش چشمگیر حجم
واردات از مج��اری اصلی اس��ت .این رویداد متناظرا منج��ر به تحریک قاچاق
در زمینه واردات کاالهای مذکور توس��ط س��ودجویان می شود زیرا تعرفه اکثر
کاالها در کش��ورهای همسایه بسیار پایینتر از ایران است .به دنبال این اتفاق،
ی میش��ود ،خرید کاالی شناسنامهدار و مورد نظارت از سوی سازمان
پیشبین 
حمای��ت از حقوق مصرفکنندگان به س��مت کاالهای قاچ��اق ،تقلبی ،تاریخ
مصرف گذش��ته حرکت کند .رویدادی که به قطع چرخه ارائه خدمات پس از
فروش ،اطمینان از کیفیت و سالمت کاال را مختل میکند.
تحمیل هزینه به مصرفکنندگان
یکی دیگر از نتایج گزارش تدوین ش��ده ،رش��د بیش از حد قیمت کاالهای
مذکور با توجه به افزایش تعرفه است؛ ضمن اینكه موارد متعددی مانند افزایش
نرخ ارز و عدمشفافیت فرایند قیمتگذاری در دفتر تعیین ارزش گمرک ،ضریب
تبدی��ل ارزهای مختلف از دالر آمری��کا و از این قبیل موارد نیز در قیمت تمام
ش��ده کاال تاثیرگذار هس��تند .کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و کاهش
سطح مصرف به معنای کاهش میزان فروش فعاالن اقتصادی است .درکنار این
ش تولید و کمبود عرضه در بازار و متعاقب آن افزایش قیمت از جمله
افت کش 
چالشهای پیشرو اس��ت .براساس بررس��یهای انجام شده ،نمی توان افزایش
قیمت کاالهای تولید داخل که مواد اولیه ،ماش��ینآالت و همچنین تكنولوژی
تولید آنها وارداتی اس��ت را نادیده گرفت؛ چرا ک��ه در حال حاضر بیش از 85
درصد از واردات کشور به کاالهای واسطهای و سرمایهای اختصاص دارد.
رقابت نابرابر
گذشته از این ،عدمامكان رقابتپذیری محصوالت تولیدی -صادراتی با توجه
ب��ه افزایش قیمت کاالهای تولید داخل را نباید فراموش کرد که قطعا در میان
مدت کاهش نرخ بهرهوری کارگاهها و افت کیفیت محصوالت تولیدی را شاهد
خواهیم بود.
مشارکت پایدار
ب��ا توجه به اهمیت موضوع و ضرورت اس��تیفای حقوق تش��كلهای عضو و
فعاالن در این حوزه ،فدراسیون واردات ایران تاکید دارد در فرایند بررسی اقالم
مذکور در کمیس��یون ماده یک ،مش��ارکت و نظرات کارشناسی خود را با ارائه
مستندات در اختیار این کمیسیون قرار دهد.
خاطر نشان می کند بر اساس قول مساعد آقای شریعتمداری؛ وزیر صنعت
معدن و تجارت؛ در جلسه هییت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ،نظرات تجمیع
و کارشناسی شده تولید ،واردات و صادرات ارسالی از سوی فدراسیون واردات،
باید به عنوان مبنای تصمیم گیری کمیسیون ماده یک قرار گیرد.

دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب
�������������������������������������
پرونده کالسه  9409982667501900شعبه  102دادگاه کیفری
دو شهرستان تصمیم نهایی شماره 9609972660902217
ش��اکی :اقای منوچهر زنگنه فرزند اقا به نش��انی سراس��یاب خیابان
کاشانی بعد از  4راه ازادگان جنب پارک پالک 358
متهم :اقای فرشاد کاظمی فرزند نادعلی به نشانی مجهول المکان
اتهام :سرقت مستوجب تعزیر
رای دادگاه
در خصوص ش��کایت اقای منوچهر زنگنه فرزند اقا علیه اقای فرش��اد
کاظمی فرزند نادعلی دایر بر س��رقت با عنایت به عدم حضور ش��اکی
پرونده در جلس��ه رسیدگی علیرغم ابالغ و عدم معرفی شهود خود در
دادگاه و عدم ارائه ادله اثباتی و عدم حضور متهم و لذا پرونده فاقد ادله
اثباتی کافی است و بزه انتسابی به متهم محرز نمی باشد و لذا مستندا
به مواد 4و 265قانون ایین دادرسی کیفری مصوب  1392/12/4قرار
منع تعقیب صادر و اعالم می گردد رای صادره به صورت حضوری است
و ظ��رف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل اعت��راض در دادگاههای
تجدیدنظر استان تهران می باشد .م الف2311:
رئیس شعبه  102کیفری  2مالرد – سید حسین هاشمی
�������������������������������������
پرونده کالسه  9409982662700954شعبه  101دادگاه کیفری
دو شهرستان تصمیم نهایی شماره 9609972660802108
ش��اکی:اقای علی کالوی بروانلو فرزند غالمحس��ن به نشانی تهران-
مالرد -جاده مالرد – نبش الغدیر -اتو کالوی
متهم :اقای حسن محسنلو به نشانی مجهول المکان
اتهام :فروش مال غیر
رای دادگاه
در خصوص ش��کایت اقای علی کالوی بروانلو فرزند غالمحسین علیه
حسن محسنلو فرزند حسین فعال مجهول المکان دایر به فروش مال
غیر موضوع یک دس��تگاه خودروی بنز  240 cمدل  2005به شماره
ش��هربانی  535263ای��ران  55ب��ا توجهبه محتوی��ات پرونده علی
الخصوص شکایت بی شائبه شاکی ارائه یک فقره مبایعه نامه عادی به
شماره  0027مورخه  93/4/8که طی ان متهم این خودرو را به شاکی
می فروش��د و استعالم الزم از راهور ناجا که مشخص شده است متهم
مالکیت��ی بابت این خ��ودرو ندارد و عدم حضور و عدم ارس��ال الیحه
دفاعیه از س��وی متهم نهایتا تحقق و انتس��اب بزه به نامبرده محرز و
مسلم اس��ت لهذا به استناد ماده  1قانون مجازات راجع به انتقال مال
غیر ناظر به ماده  1قانون تش��دید مجازات مرتکبین اختالس ارتشاء و
کالهبرداری نامبرده را به یک س��ال حبس تعریزی و رد مال به مبلغ
650/000/000ری��ال به ش��اکی و معادل ان جزای نقدی بحس��اب
صندوق دولت محکوم و اعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف  20روز
پس از ابالغ به متهم قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف  20روز
پ��س از ابالغ به طرفین قابل اعتراض در یک��ی از محاکم تجدید نظر
استان تهران است .م الف2312:
رئیس شعبه  101کیفری  2دادگستری – حسن امرجی
�������������������������������������
پرونده کالس��ه  9609982664700309شعبه  101دادگاه کیفری
دو شهرستان تصمیم نهایی شماره 9609972660802140
ش��اکی:اقای صحبت اله معصومی فرزند ذبیح اله به نشانی مالرد 16
متری بهاره غربی پالک  1048واحد زیر زمین
متهم  :اقای سهراب خلیلی به نشانی مجهول المکان
اتهام ها .1 :توهین به اشخاص  .2ضرب و جرح عمدی
رای دادگاه
در خصوص ش��کایت اقای صحبت ال��ه معصومی فرزند ذبیح اله علیه
اقای س��هراب خلیلی فعال مجهول الم��کان دایر به ایراد ضرب و جرح
عمدی و توهین با توجه به ش��کایت ش��اکی نظر به پزش��کی قانونی
شهادت شهود که موضوع را تصدیق کرده اند و کیفر خواست صادره از
سوی دادسرای مالرد انتساب بزه به نامبرده محرز است لهذا به استناد
ماده  608قانون تعزیرات س��ال  75و م��واد -449-448-17-14-2
 709-559-558قانون مجازات اسالمی نامبرده را در خصوص ایراد
ض��رب و رجح عمدی ظرف یک س��ال قمری از تاری��خ وقوع جرم به
پرداخ��ت دیات  -1جرح حارصه چانه در طرف راس��ت یک صدم دیه
کامل انس��ان -2ارش تورم خفیف شست دست راست دو دهم درصد
دیه کامل انسان در حق شاکی محکوم در خصوص فحاشی نیز نامبرده
را به  20ضربه شالق در اجرای احکام کیفری مالرد محکوم و اعالم می
دارد رای ص��ادره غیاب��ی ظ��رف  20روز پس از ابالغ ب��ه متهم قابل
واخواهی در این دادگاه س��پس ظ��رف  20روز پس از ابالغ به طرفین
قاب��ل اعتراض در یکی از محاکم تجدید نظر اس��تان تهران اس��ت .م
الف2313:

رئیس شعبه  101کیفری  2دادگستری – حسن امرجی
�������������������������������������
پرونده کالسه 9509982664600294شعبه  101دادگاه کیفری دو
شهرستان تصمیم نهایی شماره 9609972660802120
شاکی :اقای محسن دادخواه تیرانی فرزند محمد به نشانی سراسیاب
خیابان حافظ  10متری احداثی پالک 521
متهم:اقای رضا زمردیان به نشانی مجهول المکان
اتهام :ایراد صدمه بدنی غیر عمدی( غیر از حوادث کار و رانندگی)
رای دادگاه
در خصوص شکایت اقای محسن دادخواه تیرانی فرزند محمد والیتا از
ط��رف عرفان علیه اق��ای رضا زمردیان فعال مجه��ول المکان دایر به
س��امحه در نگهداری یک قالده سگ نگهبان منجر به گاز گرفتگی و
صدمه بدنی غیر عمدی به عرفان دادخواه تیرانی با توجه به ش��کایت
شاکی نظریه پزشکی قانونی شهادت یک شاهد و کیفرخواست صادره
از سوی دادسرای مالرد انتساب بزه به نامبرده از باب تسبیب و سامحه
محرز است لهذا به استناد ماده -489-488-449-448-17-14-2
 710-559-558قان��ون مجازات اس�لامی نامبرده را ظرف  2س��ال
قم��ری از تاریخ وقوع جرم که قطعا باید حداقل نصف ان را ظرف یک
سال قمری پرداخت نماید به پرداخت دیات  -1دو خراشیدگی حارصه
پهلوی راس��ت که ارش ان یک صدم دیه کامل انسان  -2خراشیدگی
عمیق دامیه خلف زانوی چپ یک صدم دیه کامل انس��ان -3کبودی
پهلوی راست یک و نیم هزارم دیه کامل انسان در حق شاکی محکوم
و اع�لام می دارد رای صادره غیابی ظرف  20روز پس از ابالغ به متهم
قابل واخواهی در این دادگاه است .م الف2314:
رئیس شعبه  101کیفری  2دادگستری – حسن امرجی
�������������������������������������
شماره پرونده496/1/96:
خواهان:احمد ثابت
خوانده :علی عالی نژاد به نشانی مجهول المکان
گردشکار :خواهان/دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم
داش��ته که پس از ارجاع به این ش��ورا و ثبت به کالس��ه فوق و جری
تشریفات قانونی در وقت فوق العاده  /مقرر شعبه بتصدی امضا کننده
زیر تحت نظر قرار گرفت .با توجه به محتویات پرونده پس از اخذ نظریه
مشورتی ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می
نماید.
رای قاضی شورا
در خصوص دادخواست خواهان اقای احمد ثابتی بطرفیت خوانده اقای
علی عالی نژاد بخواس��ته خس��ارت به مبلغ سیصد هزار تومان و کلیه
هزینه های دادرس��ی با بررس��ی اوراق و محتویات پرونده و اعالم نظر
کارشناس��یکل خس��ارت وارده به ملک را به مبلغ پانصد هزار تومان
براورد نموده که  % 60ان مربوط به ایجاد خسارت ازملک خوانده بوده
است و نظر مذکور مصون از اعتراض باقی مانده و خوانده نیز در جلسه
حاضر نگردیده و دلیلی بر رد ادعای خواهان اقامه ننموده مس��تندا به
ماده 1و 12از قانون مس��ئولیتهای مدنی و ماده 519و  522از ق.ا.د.م
حک��م به محکومیت خوانده به پرداخت مبل��غ صدرالذکر و پرداخت
هزینه کارشناس��و هزینه دادرسی را درحق خواهان صادر و اعالم می
نماید و رای صادره غیابی و تا بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی نزد
این شعبه می باشد .م الف221:
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف -طارمی
�������������������������������������
اقای احمد خالق دوس��ت تاجکوه دارای شناس��نامه شماره  1406به
شرح دادخواست به کالسه  558/3/96از این دادگاه درخواست گواهی
حص��ر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اذر قهرمانی
کاوکانی بشناسنامه  11در تاریخ  96/10/5اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به:
-1احمد خالق دوست تاجکوه فرزند خالق دار به ش ش  1406متولد
تهران 1347
-2عباس خالق دوس��ت تاجکوه فرزند خالق دار به ش ش  422متولد
1345
-3اصیله خالق دوست تاجکوه فرزند خالق دار به ش ش  2694متولد
تهران 1340
-4زهرا خالق دوس��ت تاجکوه فرزند خالق دار به ش ش  4473متولد
1351
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی
می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای نزد او باش��د از
تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد .م الف594:
شعبه  3شورای حل اختالف
�������������������������������������

