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شماره 3681

در گزارش حقوق و دستمزد سال  ۹۵مطرح شد؛

نخست

سهم  ۴۰درصدي زنان از جمعيتي كه در  ۳سال
اخير وارد بازار كار شدهاند
گزارش حقوق و دستمزد سال  ۹۵منتشر شد .براساس يافتههاي اين گزارش،
مشاركت زنان در بازار كار در سه سال اخير افزايش داشته است.
بنا بر دادههاي گزارش حقوق و دستمزد 40 ،درصد از كساني كه طي سه

بيش از يكسال از تعطيلي كارخانه
ارج ميگ��ذرد .در اين مدت فقط بحث
پيدا كردن سرمايهگذار براي احياي اين
واحد توليدي و ساير واحدهاي قديمي
مانند آزمايش مطرح بود اما در نهايت
هنوز اين رايزنيها جواب نداده و خبري
از احياي اين واحدها نيست.
خردادماه سال گذشته بود كه خبر
تعطيلي كارخانه قديمي لوازم خانگي
«ارج» رس��انهاي و به دنب��ال آن موج
جدي��دي از توج��ه مردم و مس��ووالن
ب��ه اين كارخان ه قديمي جلب ش��د به
نحوي ك��ه هر كس با ابراز تاس��ف به
بيان موضعگيريهايي در مورد تعطيلي
كارخانه ارج پرداخت.
البته اين كارخانه در طول سالهاي
اخي��ر با بروز مش��كالت مالي و حضور
برندهاي مختلف خارجي س��هم قابل
توجهي از ب��ازار را در اختيار نداش��ت
و با توجه به ماش��ينآالت كهنه ديگر
قادر به توليد محص��والت متنوع لوازم
خانگي نبود.
  آنچه گذشت
بهروز نشدن ماشينآالت و انتصاب
مدي��ران دولتي در اي��ن كارخانه باعث
شد نتواند از پتانسيل خود براي توليد
محصوالت روز اس��تفاده كند بهنحوي
كه در چند سال اخير تصميم به فروش
اين كارخانه گرفته شد ،حتي بخشي از
اين كارخانه در اختيار ايرانخودرو قرار
گرفت تا بهعنوان پاركينگ خودرو از آن
استفاده كند.
در نهايت تشديد مشكالت براي اين
واحد توليدي بهحدي شد كه مديران اين
واحد توليدي در خردادماه سال گذشته
تصميم به تعطيلي رسمي آن گرفته و
ماش��ينآالت كهنه آن را براي فروش
گذاشتهاند ،اين در حالي است كه كارخانه
ارج در مقطعي بهعنوان سوپرماركت لوازم
خانگي ضمن برندس��ازي ،ان��واع لوازم
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سال گذشته وارد بازار كار شدهاند ،زن هستند.
براساس اين گزارش حضور زنان در شركتهاي بينالمللي فعال در كشور ،29
در شركتهاي خصوصي  32و در سازمانهاي دولتي  20درصد است.
گزارش حقوق و دستمزد حضور زنان در سطوح غيرمديريتي را  39درصد،
در سطح مديران مياني  25و در سطوح مديريتي عالي را تنها  19درصد از سهم
بازار كار اعالم كرده است.
به گ��زارش فارس يافتههاي ديگري از اين گزارش ،ميزان فعاليت زنان در

گروههاي شغلي مختلف را مدنظر قرار داده است .برمبناي اين يافتهها حضور
زنان در حيطه منش��يگري و امور دفتري  60درصد ،در امر ترجمه و ترجمه
همزمان  54درصد و در حيطه طراحي و هنر  50درصد است.
گزارش حقوق و دستمزد  95براساس نظرسنجي از بيش از 100هزار نيروي
شاغل در  28گروه شغلي مختلف در سراسر كشور توليد شده است .براي مطالعه
نسخه كامل اين گزارش آن ميتوانيد به وبسايت www.IranTalent.com
مراجعه كنيد.

احياي برندهاي قديمي در حد وعده باقي ماند ؛

ارج همچنان سرگردان

خانگي را توليد ميكرد.
برخ��ي واردات بيرويه لوازم خانگي
از كشورهاي ديگر را دليل تعطيلي ارج
ميدانس��تند و عدهاي ديگر عدم توجه
دول��ت به حل مش��كالت توليدكننده
داخلي را عامل اصلي اين موضوع اعالم
ميكردند.
از ط��رف ديگر دولتيه��ا و به ويژه
وزارت صنعت به توجيهات خاص خود
در م��ورد اين اتف��اق پرداختند و حتي
وزير صنعت با بيان اينكه از مدار خارج
ش��دن اين واحدهاي صنعتي به داليل

آگهی دادنامه
پرون��ده کالس��ه  9509982888201309ش��عبه  102دادگاه کیفری دو شهرس��تان قرچک ( 102جزایی س��ابق)
تصمیم نهایی شماره
شاکی :آقای تقی ساالری فرزند عباس به نشانی قرچک -خ باهنر -باهنر  -1درب اول سمت راست
متهم :آقای علی موثقپور به نشانی تهران
اتهام :کالهبرداری ازطریق فروش مال غیر
گردشکار -دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر
مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص اتهام علی موثقپور فرزند محمد دایر بر فروش مال غیر ،دادگاه با مالحظه اوراق و محتویات پرونده،
کیفرخواس��ت صادره دادس��تان محترم دادس��رای عمومی و انقالب قرچک ،گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی،
شکایت شاکی تقی ساالری و اظهارات وی که بنده سال  1393یک قطعه زمین به شماره  53/13528با شماره ثبت
ملک  51879دفتر  461صفحه  49از علی موثقپور خریداری نمودهام و وقتی برای اخذ مجوز س��اخت به اداره
را هوشهرسازی رفتم به من گفتند که در سال  65پدر آقای موثقپور این زمین را به اداره زمین شهری فروخته
اس��ت و تصویر یک عقد قرارداد در دفترخانه در ورامین را به من دادهاند .اما در حالی که س��ند ملکیت رس��می
زمین به نام بنده اس��ت و اداره زمین ش��هری از س��ال  65نرفته است و سند رسمی نزده است و ...و با عنایت به
رونوش��ت مبایعهنامه فیمابین علی موثقپور و تقی س��االری مورخه  93/11/22به شماره  ،2133رونوشت سند
قطعی به شماره  935997فیمابین علی موثقپور و اداره زمین شهری مورخه  ،65/3/1وضعیت ثبتی محل متنازع
فیه به ش��ماره  11986مورخه  ،95/9/4پاسخ اس��تعالم از اداره را هوشهرسازی به شماره  982/95/1898مورخه
 95/12/7و اینکه متهم علیرغم نش��ر آگهی در جلس��ه دادگاه حاضر نش��ده اس��ت و نظر به سایر قرائن و امارات
موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده  1قانون راجع به انتقال مال
غیر و ماده  1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری حکم بر محکومیت متهم به تحمل
پنج سال حبس تعزیری و به پرداخت سیصد و شصت میلیون تومان جزای نقدی (معادل مبلغ اصل مال) و رد اصل
مال به مبلغ سیصد و شصت میلیون تومان در حق شاکی تقی ساالری صادر و اعالم میدار د رای صادره غیابی و
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در
محاکم تجدیدنظر استان میباشد.
6202مالف -حیدر محمدنژاد -رئیس شعبه یکصد و دوم دادگاه کیفری  2شهرستان قرچک
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  103/960088طی شکوائیهای حمیدرضا قشقایی علیه حسن محمدپور مبنی بر عدم
پرداخت جریمه به حس��اب دولت در ش��عبه  103دادگس��تری قرچک پرونده مطروح رسیدگی میباشد و مقید
به وقت رس��یدگی مورخ  1396/5/21س��اعت  9صبح بوده که به علت مجهولالمکان بودن متهم و بنا به دستور
ریاس��ت محترم ش��عبه وفق ماده  115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب
یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار یا محلی آگهی میگردد تا متهم در تاریخ ذکرشده جهت رسیدگی
خود را به این دادگاه معرفی نماید .درغیر این صورت به طور غیابی اظهارنظر خواهد شد.
6191مالف -امینی -مدیر دفتر شعبه  103دادگاه کیفری  2دادگستری قرچک
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالس��ه  103/951160طی ش��کوائیهای داود اسمعیلی علیه رمضان قشالق گازرانیدر مبنی بر
توهین به اش��خاص عادی و مزاحمت تلفنی و رابطه نامش��روع در شعبه  103دادگستری قرچک پرونده مطروح
رسیدگی میباشد و مقید به وقت رسیدگی مورخ  1396/6/1ساعت  9صبح بوده که به علت مجهولالمکان بودن
متهم و بنا به دستور ریاست محترم شعبه وفق ماده  115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار یا محلی آگهی میگردد تا متهم در تاریخ ذکرشده
جهت رسیدگی خود را به این دادگاه معرفی نماید .درغیر این صورت به طور غیابی اظهارنظر خواهد شد.
6193مالف -امینی -مدیر دفتر شعبه  103دادگاه کیفری  2دادگستری قرچک
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  103/960221طی شکوائیهای افسانه حبیبی لیواری علیه عظیم دولتی کندوان مبنی بر
ممانعت از مالقات فرزند در ش��عبه  103دادگس��تری قرچک پرونده مطروح رسیدگی میباشد و مقید به وقت
رسیدگی مورخ  1396/5/21ساعت  9:30صبح بوده که به علت مجهولالمکان بودن متهم و بنا به دستور ریاست
محترم شعبه وفق ماده  115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت
در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار یا محلی آگهی میگردد تا متهم در تاریخ ذکرشده جهت رسیدگی خود را به
این دادگاه معرفی نماید .درغیر این صورت به طور غیابی اظهارنظر خواهد شد.
6196مالف -امینی -مدیر دفتر شعبه  103دادگاه کیفری  2دادگستری قرچک
آگهی وقت رسیدگی
به موجب این آگهی خانم فاطمه اسکندرزاده به آدرس ورامین کارخانه قند خ چمران  16متری لرنی  10متری
 4بنبست سوم به اتهام ضرب و جرح عمدی و تهمت و افترا موضوع شکایت منصوره وکیلی با مهلت یک ماهه
از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب قرچک حاضر شوید.
 6192مالف -ابراهیمی -دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب قرچک
آگهی دادنامه
پرون��ده كالس��ه  9509982888800194ش��عبه  103دادگاه كيفري دو شهرس��تان قرچك ( 103جزايي س��ابق)
تصميم نهايي شماره
شاكي:
خانم زينب فيضاللهي نيگجه فرزند فايق علي به نش��اني قرچك -م فرديس -ش��هرك مهس��تان -كميل  – 4مهر
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متهم:
آقاي رامين مقدم به نش��اني كرج -نظرآباد -ش��هرك صنعتي س��پهر -ميدان دوم -س��مت راس��ت -ش��ركت
آذرفنون
اتهام -مزاحمت تلفني
گردشكار -دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير
مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
درخصوص اتهام رامين مقدمفيصوري (در حال حاضر متواري) مبني بر ايجاد مزاحمت تلفني موضوع شكايت زينب
فيضالهي به شرح مضبوط و منعكس در پرونده با اين توضيح كه شاكيه اظهار داشته كه متهم از طريق شماره تماس
 09357097563براي شاكيه به شماره  09395437496ايجاد مزاحمت مينموده است دادگاه با توجه به شكايت شاكيه
گزارش مرجع انتظامي متن پيامكهاي بازنويسي شده ارسالي از شماره متعلق به متهم براي شاكيه پاسخ استعالم شركت
ايرانسل درخصوص تعلق شماره  09357097563به رامين مقدمفيصوري و اينكه متهم عليرغم ابالغ قانوني در جلسه
دادگاه حاضر نشد و دليلي مبني بر بيگناهي خود به دادگاه ارائه نكرد لذا دادگاه بزه انتسابي به مشاراليه را محرز و
مسلم تشخيص داده مستندا به ماده  641از كتاب پنجم (تعزيرات) قانون مجازات اسالمي متهم را به تحمل شش ماه
حبس تعزيري محكوم مينمايد .راي صادره غيابي ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي نزد همين شعبه و سپس
بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان تهران ميباشد.
 6198م الف -محمدرضا زونيا -رئيس شعبه  103دادگاه كيفري  2دادگستري قرچك

متع��دد نظير قدمت ،عدم نوس��ازي و
بهروز نشدن ،شرايط بازار ،اختالف بين
شركا و ...بوده تعطيلي آن را كامال طبيعي
عنوان كرد.
در همان روزهايي كه بازار نقلقولها
در مورد چراي��ي تعطيلي كارخانه ارج
مطرح بود ،وزير صنعت با اشاره به اينكه
هماكنون گزارش كارخانه ارج روي ميز
من اس��ت ،گفته بود :در حال بررس��ي
جزييات آن هس��تم البته پيش از اين
عدهاي را براي تحقيق درباره كارخانه ارج
مامور كرده بودم كه براساس آن متوجه

شدم عمده س��هام اين كارخانه يعني
چيزي حدود  75درصد آن بين سه گروه
خصولتيها ،شركتهاي سرمايهگذاري
و ...تقسيم شده است.
نعمتزاده معتقد بود :اين سه گروه
سهام را گرفتهاند و كارخانه را در طول
زمان دوش��يدهاند و هيچ اقدامي براي
نوسازي كارخانه خود انجام ندادهاند .به
هر حال كارخانهاي كه قدمت تجهيزات
و قطعات��ش ب��ه حدود  40س��ال قبل
ميرسد ،نياز به نوسازي دارد .من عامل
اصلي تعطيلي اين كارخانه را فرسودگي

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  960277طی شکوائیهای ازسوی شاکیه رقیه رحیمیمقدم علیه آقای ابوالفضل صدیقی
مبنی بر ترک انفاق در شعبه  101دادگستری قرچک پرونده مطروح رسیدگی میباشد و مقید به وقت رسیدگی
مورخ  96/6/1س��اعت  12بوده که به علت مجهولالمکان بودن متهم و بنا به دس��تور ریاس��ت محترم ش��عبه
وف��ق ماده  115قانون آییندادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت دریکی از
روزنامههای کثیراالنتشار یا محلی آگهی میگردد تا متهم در تاریخ ذکر شده جهت رسیدگی خود را به این دادگاه
معرفی نماید .در غیر این صورت به طور غیابی اظهارنظر خواهد شد .نتیجه عدم حضور جلب است.
6203مالف -احسان یاری -مدیر دفتر شعبه  101کیفری  2دادگستری قرچک
آگهی ابالغیه
در خصوص شكايت خانم فاطمه سليمانزاده فرزند محمود و حسين نجفيانمنفرد مصطفي نوريزاده و محمد
نوروزي عليه محسن رحمتي داير بر سرقت و تحصيل مال از طريق نامشروع و معامله مال مسروقه موضوع
پرونده كالسه  960117با توجه به مجهولالمكان بودن متهم جلسه رسيدگي ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهي
وفق ماده  174قانون آيين دادرسي كيفري در محل شعبه چهارم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب قرچك
تشكيل ميگردد و در اين شعبه حاضر شويد و مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشار جهت استحضار متهم از
وقت و محل تشكيل جلسه و موضوع پرونده انتشار مييابد.
 6195مالف -حميدرضا صالحي -بازپرس شعبه  4دادياري دادسرای عمومي و انقالب قرچك
آگهی وقت رسیدگی
درخصوص ش��کایت حس��ن رجبی ترک فرزند س��عداهلل علیه محمد افش��اری دایر بر فروش مال غیر موضوع
پرونده کالسه  960410با توجه به مجهولالمکان بودن متهم جلسه رسیدگی ظرف یک ماه ازتاریخ نشر آگهی
وفق ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری در محل شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب قرچک
تش��کیل میگردد و دراین ش��عبه حاضر شوید و مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشارجهت استحضار متهم از
وقت و محل تشکیل جلسه و موضوع پرونده انتشار مییابد.
6194مالف -حمیدرضا صالحی -بازپرس شعبه  4دادیاری دادسرای عمومی و انقالب قرچک
آگهی دادنامه
در پرونده کالس��ه  960348مدیر امور منابع آب جنوب ش��رق اس��تان تهران با نمایندگی محس��ن کیان ارثی
ش��کوائیهای بر علیه ابوالقاس��م مهدی ارب��ابزاده مبنی بر حفر چاه غیرمجاز و بهرهب��رداری غیرمجاز از منابع
آب زیرزمینی مطرح نمودهاند که جهت رسیدگی به شعبه  102دادگاه عمومی قرچک ارجاع شده و به علت
مجهولالمکان بودن متهم بنا به دستور دادگاه ،وفق ماده  344قانون آئیندادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در ام��ور کیف��ری ،مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی میگردد ت��ا متهم درتاریخ 96/5/29
س��اعت  12جه��ت رس��یدگی خود را به ای��ن دادگاه معرفی نماید ،در غیر این ص��ورت وفق قانون و به صورت
غیابی اظهارنظر قضایی خواهد شد.
6201مالف -حیدر محمدنژاد -رئیس شعبه  102دادگاه کیفری  2دادگستری شهرستان قرچک
آگهی دادنامه
پرونده كالسه  9509983485400607شوراي حل اختالف شماره  7شهرستان سيرجان تصميم نهايي شماره
خواهان :آقاي مجيد اكبريان فرزند سياوش با وكالت آقاي پوريا رضي فرزند محمدعلي به نشاني سيرجان خ
شريعتي مجتمع ميالد طبقه سوم واحد 25
خوانده :آقاي حسين حيدري فرزند لطفاهلل به نشاني
خواستهها:
 -1استرداد مال (منقول)
 -2تامين خواسته
گردش��كار :خواهان دادخواس��تي /درخواستي به خواس��ته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع
به اين ش��ورا و ثبت به كالس��ه فوق جري تش��ريفات قانوني در وقت فوقالعاده /مقرر تحت نظر است مالحظه
ميگردد اعضاي ش��ورا نظريه مش��ورتي خود را كتبا اعالم داش��ته لذا با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم
رسيدگي اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور راي ميگردد.
راي قاضي شورا
در خصوص دادخواست آقاي مجيد اكبريان فرزند سياوش با وكالت آقاي پوريا رضي به طرفيت آقاي حسين
حيدري فرزند لطفاهلل مبني بر مطالبه دويست ميليون ريال بابت سند  2289مورخه  1395/07/03كه اشتباه
به حساب خوانده واريز گرديده است به انضمام كليه خسارات از جمله هزينه دادرسي و حقالوكاله وكيل و ساير
هزينههاي مرتبط ،شورا با توجه به مدارك ارائه شده توسط خواهان و وجود سند مذكور و اظهارات خواهان
و عدم حضور خوانده كه نش��انه طلبكار بودن خواهان اس��ت و خوانده هيچگونه دليل و مدركي به ش��ورا ارائه
ننموده است شورا مستند به ماده  198قانون آيين دادرسي مدني راي بر محكوميت خوانده به مبلغ دويست
ميليون ريال بابت اصل خواس��ته به انضمام هزينه دادرس��ي به مبلغ شش��صد و يك هزار تومان و خسارت تاخير
و تاديه طبق نرخ اعالمي بانك مركزي از زمان تقديم دادخواس��ت ( )95/11/9تا زمان اجراي حكم كه توس��ط
اج��راي احكام محاس��به ميگردد و حقالوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني در ح��ق خواهان صادر و اعالم مينمايد
راي صادره غيابي است ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شورا و سپس ظرف همين
مدت قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي سيرجان ميباشد.
 1459مالف -سعیدجوهر -قاضي شوراي حل اختالف شماره هفتم شهري (چهارم قدیم) سيرجان
آگهی ابالغیه
خواهانها طوبی حس��ینی زیدآبادی -محمدعلی احم��دی پاریزی -فاطمه عرب گوئینی -محمد حیدری لری-
مسعود حیدری لری -مهین ستودهنیا -امیر عرب گوئینی -فروغ السادات حسینی زیدآبادی -سیدرضا حسینی
زیدآب��ادی -علی عرب گوئینی -اصغر حیدری لری -احمد عرب گوئینی -الهام عرب گوئینی -لیال حیدری لری
دادخواس��تی به طرفیت خواندگان ش��کراهلل عرب گوئینی -نوذر گوئینی -اصغر عباس��ی نس��ب لری -خداکرم
بارچیپور -غالمعلی گوئینی -محمدلری گوئینی -غالمعلی رسولی -هاجر گوئینی -شکراهلل عرب گوئینی -شکراهلل
عرب گوئینی -رحیمه عرب گوئینی -محمد علی گوئینی -شکراهلل عرب گوئینی -لطفعلی عرب گوئینی -احمد
سپهری به خواسته اثبات مالکیت (مالی غیرمنقول) تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان سیرجان نموده که جهت
رسیدگی به شعبه  5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیرجان واقع در استان کرمان شهرستان سیرجان -بلوار
س��ید جمالالدین اس��دآبادی س��ه راهی کرمان -دادگاههای عمومی و انقالب شهرس��تان س��یرجان کدپستی:
 7815745759تلف��ن 03442306404-5 :ارج��اع و به کالس��ه  9509983456500462ثبت گردیده که وقت
رس��یدگی آن  1396/5/30و ساعت  9تعیین شده اس��ت .به علت مجهولالمکان بودن خواندگان و درخواست
خواهانه��ا و ب��ه تجویز ماده  73قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی میش��ود تا خواندگان پس از نش��ر آگهی و اطالع
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردند.
1458مالف -حسین بنیاسدی -منشی شعبه  5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیرجان

خبر

آن ميدانم .بعد از گذش��ت چند ماه از
اظهارنظر وزير صنعت،هاشمي مديركل
دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت
صنع��ت نيز اعالم كرد كه وزارتخانه در
تالش براي تعيينتكليف كارخانههاي
ايراني تعطيل ش��ده است و حتي وزير
صنعت دس��تور اكي��د داده كه پيگير
واگذاري اين كارخانه باش��يم به همين
منظور با مسووالن بانك ملي صحبت
كردهايم كه به هيچوجه واگذاري كارخانه
ارج در همين راستا به سرمايهگذاري كه
قصد استفادهاي غير از توليد لوازم خانگي

در طراحي و توليد پوشاك از دنيا عقب هستيم

را دارد ،انجام نش��ود و به نظر ميرسد
در نهايت ت��ا دو ماه آينده اين كارخانه
تعيينتكليفشود.
در حال حاضر بيش از يكس��ال از
تعطيلي كارخانه ارج ميگذرد اما در اين
مدت فقط بحث پيدا كردن سرمايهگذار
براي احياي اين واحد توليدي و س��اير
واحدهاي قديمي مانند آزمايش مطرح
ب��ود اما در نهايت هن��وز اين رايزنيها
ج��واب ن��داده و خب��ري از احياي اين
واحدها نيست.
افشار بهعنوان يكي از اعضاي انجمن
ل��وازم خانگي در م��ورد داليل حضور
س��رمايهگذاري در واحدهاي توليدي
قديم��ي از جمل��ه ارج و آزماي��ش به
تسنيم گفت :واردات محصوالت لوازم
خانگي هر روز در حال افزايش اس��ت و
به همين دليل ديگر سرمايهگذار رغبتي
براي حضور در اين حوزه ندارد.
 بيش از 50درصد سهام كارخانه
ارج در اختيار بانك ملي است
وي اضافه كرد :نرخهاي باالي سود
بانكي هم عاملي ش��ده تا مردم ديگر
تمايل��ي به فعالي��ت در بخش توليد
نداشته باشند.
نورپور ديگر فعال حوزه لوازم خانگي
هم در همين ارتباط گفت :بيش از 50
درصد س��هام كارخان��ه ارج در اختيار
بانك ملي ق��رار دارد و اين عامل باعث
ش��ده تا نقش وزارت صنعت در جذب
س��رمايهگذار براي احي��اي اين واحد
توليدي كمرنگ باشد.
وي ب��ا اعالم اينك��ه برخالف تمام
صحبتها كه بانكها نبايد بنگاهداري
كنند اما بانك ملي همچنان سهم قابل
توجهي از سهام كارخانه ارج را در اختيار
دارد ،افزود :اگر قرار بر حضور سرمايهگذار
اس��ت ،باي��د بانك ملي س��هام خود را
بفروش��د كه هنوز در اين رابطه اقدامي
را انجام نداده است.

آگهی دادنامه
پرونده کالس��ه  9309983431200973ش��عبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان سیرجان تصمیم نهایی شماره
9609973431200300
ن پورامینایی فرزند اکبر خواهان ،به نشانی کرمان -سیرجان -بلوار سیدجمالالدین اسدآبادی روبروی
 -1آقای حس 
دادگستری مجتمع دی طبقه دوم
 -2آقای اس��داله قاس��مینژاد فرزند جمعه خواهان ،با وکالت آقای حسنپور امینایی فرزند اکبر به نشانی کرمان-
سیرجان -بلوار سيدجمالالدین اسدآبادی روبروی دادگستری مجتمع دی طبقه دوم
 -3آقای سعید آذری فرزند محمد حسن خوانده ،به نشانی مجهولالمکان
خواستهها:
 -1استرداد ثمن معامله
 -2تامین خواسته
گردش��کار :دادگاه پس از بررس��ی مندرجات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای
مینماید.
رای دادگاه
درخصوص دادخواس��ت تقدیمی آقاي حس��ن پورامینایی به وکالت از آقای اسداله قاسمینژاد فرزند جمعه به
طرفیت آقای س��عید آذری فرزند محمدحس��ن به خواس��ته اس��ترداد مبلغ نود و چهار میلیون ریال به انضمام
خس��ارت تاخیر تادیه و همچنین کلیه خس��ارات ناش��ی از دادرسی بدین ش��رح که وکیل خواهان بیان نموده که
خوانده با موکل وی توافق مینماید که خودروی خود که یک دستگاه پژو پارس بوده را با خودروی موکل که
ی��ک دس��تگاه پژو  405بوده با اخذ مبلغ یکصد میلیون ریال معاوض��ه نماید که پس از پرداخت مبلغ نود و چهار
میلیون ریال توسط خوانده به حساب وی تا نسبت به تنظیم مبایعهنامه و تحویل خودرو اقدام نماید که دربین
مس��یر خوانده متواری گردیده و نس��بت به بازپرداخت وجه موصوف اقدامی ننموده بنابراین تقاضای صدور
حکم به ش��رح خواس��ته را نموده اس��ت دادگاه با عنایت به مراتب فوق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی
خواهان از جمله تصویر مصدق حس��اب خوانده که به موجب آن خواهان مبلغ موصوف را به حس��اب نامبرده
واریز نموده است و با عنایت به پاسخ استعالم ازبانک صادرات شعبه سیرجان و با عنایت به اینکه خوانده علیرغم
ابالغ وقت رسیدگی به نحو قانونی در دادگاه حضور نیافته و دفاعی در قبال مستندات ابرازی خواهان و دلیلی
مبن��ی ب��ر برائت ذمه خویش ارائه ننمودهاند و با توجه به اصل اس��تحصاب و بقاء دین فلذا دادگاه مس��تندا به
مواد  515 ،197و  519از قانون آئین دادرس��ی در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ نود و چهار میلیون
ریال بابت اصل خواس��ته به انضمام خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت لغایت اجرای حکم و وصول
محکومبه براس��اس ش��اخص اعالمی از س��وی بانک مرکزی و همچنین پرداخت کلیه خسارات ناشی از دادرسی
از جمل��ه هزینه دادرس��ی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواه��ان محکوم مینماید رای صادره غیابی و
ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و س��پس ظرف مدت بیس��ت روز پس از آن
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان کرمان میباشد.
1462مالف -حسین محمودآبادی -قاضی شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیرجان
آگهي دادنامه
پرونده كالس��ه  9509982923300514شعبه  103دادگاه كيفري دو شهرستان قرچك ( 103جزايي سابق) تصميم
نهايي شماره
شكات:
 -1آقاي حميد باقري فرزند اسماعيل به نشاني قرچك -زيباشهر 17 -متري برق -كوچه فدك  -6پالك 11
 -2آقاي اسماعيل باقري فرزند اسرافيل به نشاني قرچك -زيباشهر –  17متري برق سابق -كوچه فدك  -6پالك
11
متهم:
آقاي پيمان فتحي فرزند ايازعلي به نشاني ورامين -گلتپه -روستاي باغخواص -ميدان امام -كوچه شهيد بهشتي
اتهام :مزاحمت تلفني
گردش��كار -دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رس��يدگي را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح زير
مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
در خصوص شكايت حميد و اسماعيل شهر تين باقري عليه پيمان فتحي فرزند ايازعلي (در حال حاضر متواري) مبني
بر ايجاد مزاحمت تلفني به شرح مضبوط و منعكس در پرونده با اين توضيح كه شكات اظهار داشتهاند كه متهم از
طريق شماره تماس  09905352077براي ايشان به شماره تماس  36111826حدود ساعت  4صبح چندين مرتبه
تماس گرفته و خود را داماد ايشان معرفي و اعالم نموده كه تصادف نموده است و موجب سلب آسايش و ناراحتي
خانواده شكات را فراهم نموده است بنابراين دادگاه با توجه به اظهارات شكات گزارش مرجع انتظامي مالحظه پاسخ
استعالمات شركت مخابرات و همچنين شركت ارتباطات سيار ايران همچنين پرينت تماسهاي خروجي از شماره
 09905352077كه مويد تماس با ش��ماره تلفن ش��كات در مورخه ( 1395/11/2ساعت حدود  4صبح) و اظهارات
ش��هود تعرفه ش��ده و اينكه متهم عليرغم ابالغ قانوني در جلسه دادگاه حاضر نشده و دليلي مبني بر بيگناهي خود
به دادگاه ارائه نكرده لذا دادگاه بزه انتس��ابي به مش��اراليه را محرز و مسلم تشخيص مستندا به ماده  641از كتاب
پنجم (تعزيرات) قانون مجازات اسالمي متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزيري محكوم مينمايد .راي صادره غيابي
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي نزد همين شعبه و سپس بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم
تجديدنظر استان تهران ميباشد.
 6204م الف -محمدرضا زونيا -رئيس شعبه  103دادگاه كيفري  2دادگستري قرچك
آگهي مفقودي
اصل سند كمپاني و برگ سبز پيكان وانت مدل  76رنگ سفيد پالك  122 -65د  76شماره موتور 11517604960
شاسي  76914281مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
سيرجان
آگهي ابالغ وقت رسيدگي
در پرونده كالسه  960333طي شكوائيهاي از سوي آقاي قاسم سوريان فرزند عباس عليه رضا اقاقي مبني بر تخريب
شيشه خودرو و توهين به اشخاص عادي مطرح نمودهاند كه جهت رسيدگي در شعبه  101دادگستري قرچك پرونده
مطروح رسيدگي مورخ  1396/06/11ساعت  11ميباشد و به علت مجهولالمكان بودن متهم بنا به دستور رياست
محترم شعبه وفق ماده  115قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مراتب يك نوبت در
يكي از جرايد كثيراالنتشار محلي آگهي ميگردد تا متهم در روز و ساعت فوق جهت رسيدگي خود را به اين دادگاه
معرفي نمايد ،در غير اين صورت وفق قانون و به صورت غيابي اظهارنظر قضايي خواهد شد.
 6199م الف -ياري -مدير شعبه  101دادگاه كيفري  2دادگستري قرچك
آگهي ابالغيه

معاونوزيرصنعت:

مدير محترم روابطعمومي دادگستري قرچك
سالم عليكم
احتراما مقرر فرماييد درخصوص شكايت محمد مردانلو عليه محمد كتي داير بر ضرب و جرح عمدي به شرح شكوائيه
موضوع پرونده به كالسه  951118با توجه به مجهولالمكان بودن متهم ظرف يك ماه از انتشار آگهي جهت رسيدگي
وفق ماده  174قانون آيين دادرسي كيفري در شعبه سوم دادياري دادسراي عمومي و انقالب قرچك تشكيل ميگردد
و مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشار جهت استحضار متهم از وقت و محل تشكيل جلسه و موضوع پرونده انتشار
مييابد ،ضمنا يك نسخه از آگهي منتشره را جهت ضم پرونده به اين شعبه ارسال نماييد.
 6197م الف -داديار شعبه سوم دادسراي عمومي و انقالب قرچك

مهر -معاون وزير صنعت درخصوص نوسازي تجهيزات صنعت نساجي
گفت :قرار نيست ما در تمام حوزهها ورود كنيم.
منصورمعظميادامهداد:بهماتكليفكردهاندمشكالتشركتبافتبلوچ
را حل كنيم كه ما ورود كردهايم و در حال حاضر ماشينآالت را خريداري
كرده و وارد كردهايم.
اين مقاممسوولتاكيدكرد:اماواقعيتايناستكهصنعتنساجيكشور
حالخوبيندارد.اينصنعتنيازمندچندكارجديبرايبهبوداست.نخستين
كار اين است كه نوسازي در تجهيزات و ماشينآالت صورت پذيرد.
وي افزود :نكته دوم حمايتهاي دولت در مورد تعرفههاست و نكته سوم
هم اين است كه دولت به بخش خصوصي براي تامين منابع كمك كند.
معظمي تصريح كرد :به عنوان يك مصرفكننده پوشاك و محصوالت
نساجي ميگويم سليقه مشتري داخلي از مصرف توليدات داخل به سمت
توليدات خارجي رفته و اين بسيار خطرناك است .بايد اين سوال را پرسيد
كه توليدات ترك چه مزيتي دارد كه ما نميتوانيم در كارخانجات نساجي و
پوشاك داخل آن را توليد كنيم؟
وي با اشاره به سهم صنعت نساجي در صنايع كشور گفت :اين صنعت
به لحاظ پيچيدگي بسيار سادهتر از صنايع ديگري است كه ما توانستيم در
آنها پيشرفت كنيم .پس حتما ميتوانيم در بخش پوشاك هم مشكالت را
حل كنيم و با سرمايهگذاريهايي كه انجام ميدهيم ،بازارهاي خارجي را
هم به دست آوريم همانطور كه در صنايعي مانند پتروشيمي و قطعهسازي
توانستيم اين كار را انجام دهيم.
رييس هيات عامل ايدرو تصريح كرد :علت اينكه در صنعت نس��اجي
نتوانستيم بازارهاي بينالمللي را به دست بگيريم ،اين است كه اين صنعت
نتوانسته خود را با تكنولوژي روز دنيا به روز كرده و در زمينه توليد و طراحي
از دنيا عقب مانده است.

برنامههاي ايرانخودرو براي اصالح تركيب
سبد داراييها
ايكوپرس -قائم مقام ارشد مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودرو جزييات
اقدامات و برنامههاي ايرانخودرو براي اصالح تركيب سبد داراييها با هدف
بهبود كارايي شركتهاي زيرمجموعه را اعالم كرد.
عباس ملكيتهراني در تشريح اين برنامهها و اقدامات گفت :جمع ارزش
سهام شركتهاي واگذارشده ايرانخودرو در سال مالي  95معادل مبلغ سه
هزار و  37ميليارد ريال بوده است.
وي افزود :اجراي اين برنامه موجب افزايش درآمدهاي ايرانخودرو از محل
واگذاري داراييهاي مازاد شده است .ملكيتهراني با اشاره به تحول ساختاري
ايجادشده در فضاي صنعت خودرو در دولت تدبير و اميد و به ويژه پس از
اجرايي شدن برجام گفت :از جمله اهداف اقتصادي دولت تدبير و اميد ايجاد
تعادلدربازارهايمختلفنظيربازارهايكاال،سرمايه،مسكنوپولبودهاست
و خوشبختانه دولت در اين مسير تعامل سازندهاي با اقتصاد جهاني در عين
توجه به تحكيم بنيانهاي اقتصاد داخلي را مدنظر قرار داده است.
وي تاكيد كرد :شركت ايرانخودرو نيز همسو با فضاي بانشاط ايجادشده
ناشي از عملكرد حوزه سياست خارجي در دولت يازدهم ،سياست اصالح
ساختار سبد داراييهايش را در دستور كار قرار داده است.

آگهی اجرائیه
پیروآگهیهایمنتشرهدرجرایدبدینوسیلهبهمحکومعلیهآقایمحمدرضاانجمکهمجهولالمکانمیباشدابالغمیگردد
چون وفق دادنامه شماره  9509987503401678صادره از شعبه  154در پرونده شماره  9509987503401170محکوم
به پرداخت -1مبلغ چهارده میلیون تومان بابت اصل خواسته در حق محکومله آقای محمد خواجه دلویی و نیمعشر دولتی
شدهاید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مالف -20965صدیقه میرزائیراد -مسئول دفتر شعبه  154شورای حل اختالف مجتمع شماره سه
د
شهرستان مشه 
آگهی اجرائیه
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای علی ثانوی خباز یزدی که مجهولالمکان میباشد
ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شماره  9609977503700130صادره از شعبه  161در پرونده شماره 161/951311
محکوم به پرداخت مبلغ  80/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  3/010/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق
الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها  564235مورخ  93/06/20و  564227مورخ
 93/06/20و  564237م��ورخ  93/06/30و  564228م��ورخ  93/06/25و  564229مورخ  93/06/31و 564238
مورخ  93/07/05و  564230مورخ  93/07/05و  564214مورخ  93/07/15الی یوم االداء که بر مبنای نرخ تورم
شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکومله آقای سید رسول خرم پژوه و نیمعشر
دولتی شدهاید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این
صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مالف -20966متصدی امور دفتری شعبه  161شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد
آگهی اجرائیه
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای رضا پارسا که مجهولالمکان میباشد ابالغ میگردد
چون وفق دادنامه شماره  9509987503401370صادره از شعبه  154در پرونده شماره  950279محکوم به پرداخت
مبلغ چهارصد هزار تومان بابت دو ماه اجور معوقه و مبلغ یکصد و هشت هزار تومان بابت هزینه دادرسی و آگهی
روزنامه و مبلغ  1/833/000ریال بابت قبض برق در حق محکومله آقای ایوب س��جادی فرخد و نیمعش��ر دولتی
شدهاید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت
دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مالف -20967صدیقه میرزائیراد -مسئول دفتر شعبه  154شورای حل اختالف مجتمع شماره سه
شهرستان مشهد
آگهی اجرائیه
پیرو آگهیهای منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه آقای س��ید جواد رضوانیفر که مجهولالمکان
میباش��د ابالغ میگردد چون وفق دادنامه ش��ماره  9609977503700032صادره از ش��عبه  161در پرونده
شماره  161/951304محکوم به پرداخت مبلغ  22/600/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  1/950/000ریال
بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک  94/02/11الی یوم االداء که بر مبنای نرخ
تورم ش��اخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاس��به خواهد ش��د در حق محکومله آقای مسعود داداش زین
الدین و نیمعش��ر دولتی ش��دهاید ظرف ده روز از انتش��ار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه
اق��دام نمایی��د در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وص��ول مطالبات با هزینه اجرایی
اقدام خواهد نمود.
مالف -20968متصدی امور دفتری شعبه  161شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد
آگهی ابالغ
پیروآگهیهایقبلیبههاشمکمالیمیرزاجعفریمجهولالمکانابالغمیشوددرمورددرخواستمصطفیدربانمقامیبا
نزادهخوربهطرفیتشمابهخواستهمطالبهوجهچکبهموجبحکمشماره 9509977504401970پرونده
وکالتعلیامی 
کالسه 172/951972حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ2/640/000
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت یوم الوصول
بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان و نیمعشر دولتی صادر و اعالم مینماید .مراتب بدینوسیله در روزنامه درج
میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
د
مالف -20963شعبه  172شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشه 
آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علیرضا جنگی ارکی دارای شماره شناسنامه  .....به شرح دادخواست به کالسه  960679از این شورا
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه گل مکانی به شناسنامه  24در تاریخ
 1396/03/24در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به :
 -1علیرض��ا جنگ��ی ارکی -فرزن��د  -2مرضیه جنگی ارک��ی -فرزند  -3زه��را جنگی ارکی -فرزن��د  -4اکرم جنگی
ارکی -فرزند
ک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی مینماید تا
این 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد
واال گواهی صادر خواهد شد .
مالف -20970قاضی شعبه  154شورای حل اختالف شهرستان مشه د
آگهی حصروراثت
نظر به اینکه خانم تورانهاشمیان نطنزی دارای شماره شناسنامه  .....به شرح دادخواست به کالسه  960682از
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید جعفرهاشمیان نطنزی
ب��ه شناس��نامه  74در تاری��خ  1396/03/23در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته و ورثه حینالفوت آن
مرحوم منحصر است به:
ن هاشمیان نطنزی -فرزند
 -1شوکت رضا زاده طرقی -همسر  -2سید محمد علیهاشمیان نطنزی -فرزند  -3تورا 
 -4فخرالملوکهاشمیان نطنزی -فرزند  -5فرو غ هاشمیان نطنزی -فرزند
ک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی مینماید تا
این 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد
واال گواهی صادر خواهد شد .
د
مالف -20971قاضی شعبه  154شورای حل اختالف شهرستان مشه 
آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم ثمیره فرمان دارای شماره شناسنامه  1134به شرح دادخواست به کالسه  960687از این شورا
درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان غالم غالمی به شناسنامه  1139در تاریخ
 1394/06/31در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1ثمی��ره فرم��ان -همس��ر  -2حمید غالمی -فرزند  -3ش��هرام غالم��ی -فرزند  -4امیر غالم��ی -فرزند  -5مینا
غالمی  -فرزند
ک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی مینماید تا
این 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد
واال گواهی صادر خواهد شد .
د
مالف -20972قاضی شعبه  154شورای حل اختالف شهرستان مشه 

