سال چهاردهم سهشنبه  14آذر 1396

سارا ثبات  -ارتقای بهرهوری یکی
از راهکارهای اثربخش برای تقویت توان
رقابتپذیری فعالیتهــای صنعتی و
شکوفایی بخش صنعت است .کشورهای
مختلف سرمایهگذاریهای زیادی را برای
اجرای برنامههای بهبود بهرهوری انجام
داده و بیش از  50درصد رشد تولید را از
طریق ارتقای بهرهوری به دست آوردهاند.
بررسیها در کشور نشان میدهد صنایع
در ایران بهرهوری باالیی ندارند .دراین راه
چالشها و موانع زیادی بر سر راه بهرهوری
صنایع در ایران وجود دارد.
نگاهی به آمارهای منتشرشده در مورد
سهم بهرهوری عوامل تولید در رشد تولید
ناخالص داخلی نشاندهنده آن است که
ایران هنوز به اهمیت بهرهوری در فرآیند
رشد و توسعه پی نبرده است ،حال آنکه
آمارهای منتشرشده از کشورهای در حال
توسعهای چون کره و مالزی نشان میدهد
اینکشورهابخشقابلمالحظهایازرشد
تولید ناخالص داخلی خود را مرهون رشد
بهرهوری عوامل تولید هستند.
نگاهی به آمارهای منتشرشــده از
شاخصهای بهرهوری در طول برنامههای
توسعهای بعد از انقالب گویای این است
که پیشبینیهای در نظر گرفته شــده
برای سهم بهرهوری در رشد تولید ناخالص
داخلی در عمل محقق نشدهاند و فاصله
بسیاری با اهداف این برنامهها دارند.
  بهرهوری ایران در 55سال اخیر
اگر یک دوره بلندمدت 55ساله را در
نظربگیریم،متوسطرشداقتصادیکشور
رقمی برابر با  4/6درصد است .محاسبات
نشانمیدهداینرشدعمدتاازمحلرشد
موجودی سرمایه ثابت حاصل شده است.
حال آنکه آمار سازمان بهرهوری آسیایی
گویای آن اســت که اقتصاد چین طی
سالهای  1970تا  2014بهطور متوسط
نرخ رشدی برابر با 8/6درصد داشته که36
درصد آن از محل رشد بهرهوری به دست
آمدهاست.درمورداقتصادهندنیزمتوسط
رشد اقتصادی طی همان دوره برابر با5/3
درصد بوده که 35درصد آن از محل رشد
بهرهوری حاصل شده است.
بر اساس برآورد ســازمان بهرهوری
آســیایی در مورد ایران ،در همان دوره
زمانی ،متوسط رشد اقتصادی برابر با 3/6
درصد بوده که سهم بهرهوری در آن صفر
بودهاست.درواقعرشداقتصادیبلندمدت
ایران همواره از محل رشد عوامل تولید
بهویژه موجودی سرمایه ثابت حاصل شده
و رشد بهرهوری نقشی در رشد اقتصادی
نداشتهاست،گوییمفهومدرستبهرهوری
در ایران درک نشده است.
بهرهوری یکی از مفاهیم مهم اقتصاد
است که رابطه بین اســتفاده از عوامل
تولید و محصول تولیدشــده را نشــان
میدهد .در زبان فارســی واژه بهرهوری
معادل Productivityتعریف شــده
است .از ســوی سازمانهای بینالمللی
تعاریف مختلفی برای بهرهوری مطرح
شده است ،به عنوان مثال آژانس بهرهوری
اروپا ( ،)EPAبهرهوری را درجه استفاده
موثــر از هر یک از عوامل تولید میداند
و ســازمان همکاریهــای اقتصادی و
توسعه( ،)OECDبهرهوری را اینگونه
تعریف میکند« :بهرهوری مساوی نسبت
ستانده به یکی از عوامل تولید است.
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بهرهوری حلقه مفقوده تولید

  اگــر یــک دوره بلندمدت
55ســاله را در نظر بگیریم،
متوسط رشد اقتصادی کشور
رقمــی برابر بــا  4/6درصد
است.محاسباتنشانمیدهد
این رشد عمدتا از محل رشد
موجودی سرمایه ثابت حاصل
شــده اســت .حال آنکه آمار
ســازمان بهرهوری آســیایی
گویــای آن اســت که اقتصاد
چین طی ســالهای  1970تا
 2014بهطــور متوســط نرخ
رشــدی برابر با  8/6درصد
داشــته که  36درصد آن از
محل رشد بهرهوری به دست
آمده است

عوامل تولید ممکن است سرمایه ،کار،
مواد خام ،انرژی و ...باشند ».در واقع کارایی،
بازده نظام تولید را اندازهگیری میکند .به
صورتروشنترمیتوانگفتراندمانیکه
طی آن منابع به محصول تبدیل میشوند
به صورت اشتباه مصطلح به آن بهرهوری
میگویند ،حال آنکه باید کارایی نامیده
میشد.پسبهرهوریباالتربهمفهومتولید
بیشترازمقدارمعینیازنهادهیاتولیدمقدار
مشخصی از محصول با استفاده از مقدار
کمتری نهاده است.
در ســطح یک کارخانه یا فعالیت،
بهرهوری نسبت ستانده به نهاده است اما
درسطحکالننشاندهندهعملکرداقتصاد
یک کشور است .به طور کلی بهرهوری
را میتوان ترکیبی از کارایی و اثربخشی
ت یعنی درســت انجام دادن کار
دانســ 
درست .در این تعریف ،درست انجام دادن
کار را کارایی نیز میگویند به این معنی که
از حداقل مواد ،حداکثر محصول برداشت

شــود یا از مقدار معینی مواد ،محصولی
با کیفیت باالتر تولید شود .اثربخشی به
تیعنیممکناست
مفهومکارصحیحاس 
با مصرف کمتر نهادهها محصول بیشتری
تولید کرد ولی این محصول کیفیت مورد
نظر مصرفکننده را نداشته باشد .در این
حالتکاراییواقعشدهولیچونمحصول
فاقد کیفیت اســت ،از اینرو اثربخش
نبوده و نمیتواند رضایت مصرفکننده
را جلب کند .به این ترتیب تحقق کارایی
و اثربخشــی هر کدام به تنهایی موجب
افزایش بهرهوری نخواهد شد.
با افزایش بهرهوری در فرآیند تولید
میتوان با اســتفاده از سطح معینی از
نهادهها به تولید بیشــتری دست یافت.
نیروی کار و سرمایه دو نهاده مهم تولید
هســتند ،به همین جهــت دو مفهوم
بهرهوری نیروی کار و بهرهوری سرمایه
در حقیقت استفاده بهینه از نیروی کار
و ســرمایه را نشان میدهند.همچنین
بهرهوریکلعواملتولید(،)TFPاستفاده
بهینه از ترکیب عوامل مذکور را نشــان
میدهد .رشد بهرهوری کل عوامل ،عالوه
بررشدکمینهادههایتولید،یکیازمنابع
مهم تامینکننده رشد اقتصادی در سطح
کالن است و در واقع به نوعی نشاندهنده
مدیریت استفاده از منابع تولید است.
  اهمیت بهرهوری در توســعه
اقتصادی
امروزه رقابت در عرصه تولید و تجارت
جهان به واسطه کمرنگ شدن مرزهای
اقتصادی ابعاد دیگری یافته و کوشش در
جهت بهبود و ارتقای بهرهوری ،پایه اصلی
این رقابت را تشکیل میدهد .به بیان دیگر
بهبود بهرهوری مستلزم به فعل درآوردن
توان بالقوه است ،از اینرو این حرکت به
یک ابزار محرک نیاز دار د و مناسبترین
محرک ،رقابت در صحنه بازارهای داخلی
و خارجی اســت.ارتقای بهرهوری سبب

پیشرفت و توسعهیافتگی میشود و اکثر
کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه
به منظور اشاعه نگرش به مقوله بهرهوری
و تعمیم به بهکارگیری اصول و روشهای
آن ،سرمایهگذاری زیادی انجام دادهاند.
بررسی عملکرد کشورهایی که در چند
دهه اخیر رشــد اقتصادی قابل توجهی
داشتهاند ،حاکی از آن است که اکثر این
کشورها رشد را از طریق افزایش بهرهوری
به دست آوردهاند.
  بهرهوری مترادف با پیشرفت
است
در جهان امروز بهرهوری تقریبا مترادف
با پیشرفت است .استاندارد زندگی در یک
جامعهبهدرجهایازتامینحداقلنیازهای
جامعه بستگی دارد .به عبارت دیگر مقدار
و کیفیت غذا ،پوشاک ،مسکن ،آموزش و
امنیتاجتماعی،استانداردزندگیراتعیین
میکنند .برای ارتقای استاندارد زندگی
باید غذا ،پوشاک و مسکن بیشتری تولید
شود .افزایش مقدار تولید کاالها و خدمات
میتواند از طریق افزایش نهادههای نیروی
کاروسرمایهصورتگیردیاازمنابعموجود
به صورت کاراتری استفاده شود .با توجه
به محدود بودن منابع کشورها ،بهرهوری
بیشتر یک ضرورت برای ارتقای استاندارد
زندگی یک ملت محســوب میشــود.
بهرهوری بیشتر موجب رشد اقتصادی و
اجتماعی خواهد شد .با بهبود بهرهوری،
شاغالن به دستمزد بیشتر و شرایط کاری
مناسبتر خواهند رسید و فرصتهای
شغلی بیشتری نیز تولید خواهد شد.
بهرهوری باالتر از یک ســو موجب
کاهش قیمتها شــده و از سوی دیگر
سود ســهامداران را افزایش میدهد .با
توجه به ترکیب سنی جمعیت ایران که
عمدتا جمعیت مصرفکننده هستند،
وجود نرخ بیکاری نسبتا باال ،عدم استفاده
از ظرفیت کامل واحدهای تولیدی و نبود

آگهی وقت رسیدگی
خواهان آقای حسین عابری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد حسن قربانی منظری -زهرا محمودی
منظری وامیرطاهری رضوانی به خواســته انتقال وتنظیم ســند یکدســتگاه موتور ســیکلت کویر به شماره
 13925ایران  769به شــرح متن مقوم  1/700/000مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه
9609987503200745شعبه 146شورای حل اختالف مجتمع شماره 3شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 1396/10/26ساعت 8/00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آیین دادرسی مدنی به علت
مجهولالمکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی میگردد تا
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
مالف -46782شعبه  146شورای حل اختالف مجتمع شماره 3مشهد

آگهی وقت دادرسی
ابالغ وقت دادرســی و دادخواست به کالسه پرونده  12/960652وقت رسیدگی  1396/10/21ساعت 10
روز پنجشنبه خواهان سید سعید کریمی خوانده حسین بادامکی فرزند عباسعلی خواهان دادخواستی تسلیم
دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه  12حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده
به علت مجهولالمکان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون
آیین مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین
آگهی ظرف یکماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم
را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند .چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی
الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مالف -46950شعبه  12حقوقی مشهد

آگهی وقت رسیدگی
خواهان خانم فاطمه یزدان پناه دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رسول آریانفر به خواسته اثبات وقوع
عقد مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609987577400521شعبه  24دادگاه عمومی
حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/10/18ساعت  9/15تعیین که
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهولالمکان بودن خوانده
و درخواست خواهان یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
رادریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مالف -46946شعبه  24دادگاه عمومی حقوقی امام خمینی مشهد

آگهی اجرائیه
 -1ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد (ماده  34قانون اجرای احکام مدنی)  -2ترتیبی برای پرداخت
محکوم به بدهد  -3مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد .چنانچه خود را قادر
به اجرای مفاد اجراییه ندادند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار یا قیمت همه اموال
منقول و غیرمنقول ،به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال
به درخواست محکوم له بازداشت میشود (مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -4 .)1394خودداری
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه عفت را در پی دارد.
(ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق.م.ا و ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -5 )1394انتقال
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشود ( .ماده
 21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6 .)1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.
(تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی )1394
مالف -46951شعبه  16دادگاه حقوقی قضایی امام خمینی مشهد
آگهی اجرائیه
 -1ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد (ماده  34قانون اجرای احکام مدنی ) -2 .ترتیبی برای پرداخت
محکوم به از آن میسر باشد .چنانچه خود را قادر
محکوم به بدهد  -3 .مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای
ٌ
به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول
و غیر منقول ،به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسالت مالی و
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به
درخواست محکوم له بازداشت میشود( .مواد  87و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -4 )1394خودداری
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.
(ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق.م.ا و ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -5 )1394انتقال
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشود ( .ماده 21
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6 .)1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی
محکومعلیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.
(تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی )1394
مالف -46952شعبه  16دادگاه حقوقی امام خمینی مشهد

آگهی وقت رسیدگی
خواهان خانم مریم قربانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی محمدی خلیلآباد به خواسته مطالبه
خســارت وغیره مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609987577400450شعبه 24
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/11/01ساعت
 8/00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهولالمکان
بودن خوانده و درخواست خواهان یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست
و ضمائم رادریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مالف -46947شعبه  24دادگاه عمومی حقوقی امام خمینی مشهد
آگهی وقت رسیدگی
م هاشم خانی -علیرضا عطار گلمکانی
خواهان /شاکی مهدیپور بافرانی دادخواستی به طرفیت خواندگان مری 
به خواســته اتهام ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) -مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای
عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  33دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد واقع
در استان خراسان رضوی مشهد ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به کالسه 33/950232ثبت گردیده که
وقت رســیدگی آن  96/10/25و ساعت  8/15تعیین شده است به علت مجهولالمکان بودن خوانده مریم
هاشمخانی و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از
نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و
ضمائم رادریافت ودر وقت مقرر فوق جهت مالحظه پاسخ ثبتی وادامه رسیدگی حاضر گردد.
مالف -46948شعبه  33دادگاه امام خمینی مشهد
آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به آقای احسان غفاری رشتخوار فرزند ناصر فعال مجهولالمکان ابالغ میشود
درمورد دادخواست خانم فرزانه حیدری فرزند حسن علیه شما در کالسه پرونده  33/950043به موجب
حکم شماره  9609977578300579به خواسته  -1مطالبه وجه بابت (مطالبه ثمن معامله نسبت به یک دستگاه
آپارتمان دارای پالک ثبتی شماره  5776فرعی از پالک ثبتی  148اصلی بخش  )10به مبلغ  500/000/000ریال
 -2مطالبه خسارت دادرسی  -3مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و به
استناد مواد  301قانون مدنی  515الی  519قانون آیین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ
 486/666/666ریال بابت سهم خواهان از ثمن آپارتمان و مبلغ  15/291/333ریال بابت هزینه دادرسی و
مبلغ  12/880/000ریال بابت حقالوکاله وکیل محترم خواهان و خسارت تاخیر تادیه براساس تغییر شاخص
بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست  95/1/22لغایت زمان پرداخت در حق خواهان محکوم مینماید رای
صادره غیابی وتا  20روز پس از تاریخ درج در روزنامه قابل واخواهی در همین دادگاه میباشد.
مالف -46949شعبه  33دادگاه امام خمینی مشهد

ی ابالغیه
آگه 
بدینوســیله پیرو آگهیهای قبلی به خانم زینب محمدی اصل فرزند جواد فعال مجهولالمکان ابالغ میشــود.
در مورد دادخواســت خانم معصومه آقاجانی علیه شــما در کالســه پرونده  960464به موجب حکم شماره
9609977580000833حکم به بطالن مبایعه نامه مورخه  1384/10/01موضوع یک واحد آپارتمان به متراژ 83
متر مربع واقع در پالک ثبتی  52623و باقیمانده 47213فرعی از  -4اصلی بخش  9مشهد صادر و به پرداخت مبلغ
 31میلیون تومان به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیغ و پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله طبق نرخ
شاخص بانک مرکزی از تاریخ  1384/10/01تا زمان پرداخت که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد و پرداخت
هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم شدهاید .مراتب بدینوسیله در روزنامه درج
میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مالف -46945شعبه  17دادگاه عمومی مشهد

ساختارهای مناسب در اکثر بخشهای
اقتصادی،توجهبهبهبودبهرهوریوارتقای
آن در همه ســطوح به عنوان زمینهساز
توسعه و پیشــرفت اقتصادی ،ضرورتی
اجتنابناپذیراست.
رشد تولید ناخالص داخلی در سطح
ملــی یــا ارزش افزوده در هــر یک از
بخشهای اقتصادی از دو طریق میتواند
انجام شود؛ افزایش نهادهها (نیروی کار و
سرمایه) و بهبود ساختارها (ماشینآالت
و تجهیزات ،بهبود کیفیت نیروی کار
و مدیریــت و .)...در موقعیت کنونی به
واسطه رقابت فشردهای که بین کشورها
برای سهم بیشتری از بازار جهانی وجود
دارد ،آنها ســعی میکنند رشد تولید
ناخالص داخلی یا ارزش افزوده بخشها
را حتیاالمکان از طریق بهبود ساختارها
تامین کنن د یعنی به جای اینکه تعداد
نیروی انسانی را افزایش دهند ،تالش
میکنند با اجرای برنامههای آموزشی
کوتاهمدت تخصصی ،ســطح مهارت
شــاغالن را افزایش دهند یا اینکه به
جای ایجاد ظرفیتهای جدید ،سعی
میکنند ظرفیتهای موجود را به آخرین
فناوری نوین مجهز کنند تا به این ترتیب
محصوالتی با کیفیت باالتر تولید کرده و
توان رقابتی خود را افزایش دهند.
  مهمترین موانع رشد بهرهوری
در ایران
بررسیهای انجامشده نشانگر آن است
که برخی از مهمترین موانع رشد بهرهوری
عبارتند از:
 کمسوادی بیشتر شاغالن صنعتیو کمتوجهی بنگاهها به آموزش حرفهای
کارکنان :برای اصالح ساختار صنعت و
حرکت به سمت تولید بیشتر محصوالت
با فناوری متوسط و باال ،ارتقای سطح
آموزش نیروی کار ضروری است.
 -اختصاص سهم بسیار ناچیزی از

ارزش افزوده برای فعالیتهای تحقیق
و توسعه و کمتوجهی بنگاهها به نوآوری،
ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمامشده
کاالها
 تنزل سهم سرمایهگذاری از ارزشافزوده و در نتیجه فرسودگی ماشینآالت
وتجهیزاتصنعتی
 سهم کم صادرات مستقیم از ارزشستانده صنایع و در نتیجه درونگرایی و بها
ندادن به صادرات
  قدیمی و سنتی بودن صنعت
ایران
یکی از مشکالت صنعت کشور ،پایین
بودن بهرهوری است و این میتواند صنعت
را در عرصه رقابت با کشورهای دیگر دچار
مشکلکند.بهنظرمیآیدکهیکیازموارد
پایینبودنبهرهوریدراینبخشواقعیاز
اقتصاد کشور در تکنولوژی و ماشینآالت
قدیمی و سنتی آن است.
برای ارتقای ماشینآالت که در زمره
کاالهای ســرمایهای قرار دارند ،به دلیل
نداشتن ارتباطات و تعامالت مناسب با
کشورهایصاحباینگونهماشینآالتدر
سایه وضع تحریم بر کشور طی سالهای
گذشــته ،ایران دچار مشــکالت جدی
شده است.
بسیاریازمسایلتولیدوصنعتکشور
بهمحیطوعواملداخلیکشوربرمیگردد
و برای حل آنها باید اقدام اساسی انجام
شود.از یک طرف با توجه به افت شدید
قیمت محصوالت فــوالدی در بازارهای
جهانی ،رکود بخش مســکن در داخل،
کاهشفعالیتهایعمرانیدولتوکاهش
قدرت خرید مردم در چند ســال اخیر،
فعالیتهای اصلی(مهم) بخش صنعت
از شرایط مساعدی برخوردار نیست و از
طرف دیگر ،از بخش صنعت انتظار میرود
به عنوان پیشران اقتصاد کشور در برنامه
ششم توسعه ایفای نقش کند.
برخی راهکارها برای ارتقای بهرهوری
در بخش صنعت پیشنهاد میشود که
مهمترین آنها عبارتند از:
 راهاندازی کلینیکهای تخصصیو اختصاصی ارتقای بهرهوری در بخش
صنعت با همکاری بخش خصوصی
 ترویج تجارب برتر در زمینه بهبودبهرهوری بین واحدهای صنعتی از طریق
شبکهســازی ،بهینهکاوی و راهاندازی
پورتال
 حمایــت دولــت از برنامههــایسرمایهگذاری در زمینه تحقیق و توسعه
و افزایش مهارت کارکنان صنایع
 حمایت از شــرکتهای نوآورو تولیدکننده محصوالت با فناوری
متوسط و باال
 اولویت دادن به تکمیل زنجیرهارزش در سرمایهگذاریهای جدید
بسترسازیبرایتولیدمشارکتیبا شرکتهای بینالمللی قدرتمند با
هدف انتقال دانش و تکنولوژی
در چنیــن شــرایطی ،تدوین
برنامههای کوتاهمدت (یکســاله)،
میانمدت(دوتاسهساله)وبلندمدت
(چهار تا پنج ساله) برای رشد ارزش
افزوده بخش صنعت با اتکا به نقش
ارتقای بهرهوری در تامین رشد تولید،
بیش از پیش ضروری است.

آگهی ابالغیه
خواهان :احمد افخمی فرزند حسین دادخواستی به طرفیت خوانده مجهولالمکان مهدی فخلعی فرزند محسن
به
خواسته :فعال مطالبه مبلغ 20000100ریال اضافه دریافتی ناشی از تسهیالت و مابقی با جلب نظر کارشناسی و مطالبه
خسارت تاخیر تادیه و حقالوکاله وکیل و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم شعبه  51مجتمع شماره یکم شورای حل
اختالف دادگستری شهر مشهد نموده که پس از صدور قرار عدم صالحیت به دادگاههای عمومی شهرستان مشهد
ارجاع گردیده که جهت رسیدگی در شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد (56
حقوقی سابق) واقع در استان خراسان رضوی -شهرستان مشهد  -ابتدای بلوار شهید مدرس به کالسه 960092/2
ثبت گردیده و نظریه کارشناسی شماره  543/08/1مورخ  96/08/21در تاریخ  96/09/02واصل گردیده .به علت
مجهولالمکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده
حداکثر  7روز پس از انتشــار این آگهی و اطالع از مفاد آن با همراه داشــتن اصل کارت ملی به دادگاه مراجعه و
ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت ابالغ نظریه مذکور و هر گونه اظهار نظر نفیا یا اثباتا حاضر گردد .به انضمام
قبض شماره  588387تاریخ تقدیم قبض 1396/9/8
مالف  -46942دادگاه حقوقی شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی قضایی امام خمینی مشهد
آگهی اجرائیه
پیروآگهیهایمنتشرهدرجرایدبدینوسیلهبهمحکومعلیهفرشادهودانلوئیکهمجهولالمکانمیباشدابالغمیشود
طبق اجرائیه صادره از این شعبه در پرونده کالسه  2/960041به موجب دادنامه شماره 9609977580600399
مورخ  1396/04/28صادره از شــعبه دوم.1 ،محکوم علیه (شــرکت ایران خودرو) محکوم است به فک رهن از
اتومبیل پژو  407به شماره انتظامی ایران  132-55م  25بعد از دریافت مبلغ هفتاد و چهار میلیون و بیست هزار
ریال خسارت تاخیر چکهای موضوع معامله اتومبیل  .2محکوم علیه (فرشاد هودانلوئی) محکوم است به تنظیم
سند رسمی انتقال اتومبیل فوق الذکر به نام محکوم له  .3پرداخت نیم عشر دولتی درحق دولت (/.مبلغ تقویمی
فک رهن  200/001/000ریال و تنظیم سند  20/001/000ریال) و نیز هزینههای اجرائی بر عهده محکوم علیه
میباشد .بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم ،اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین
متناسب از محکومله ،یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه میباشد .لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای
ماده  73آ.د.م و ماده  9قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشــار درج میگردد تا ظرف ده روز
پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد .در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات
نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مالف -46943شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی مشهد
آگهی اجرائیه
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکومعلیها آقایان محمد پیرمی فرزند علی اکبر و بهنام پیرمی
با والیت محمد پیرمی فرزند محمد که مجهولالمکان میباشند ابالغ میگردد چون وفق اجراییه صادره از شعبه
 17دادگاه حقوقی مشهد محکوم تکمیل و رفع نقص از آپارتمان مورد معامله مطابق مبایعه نامه شماره -007783
 1394/08/16طبق نظریه کارشناس و پرداخت خسارات دادرسی در حق محکوم له آقای احمد رضا محمدزاده و
نیم عشر 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 -46944شعبه  17دادگاه حقوقی مشهد
آگهی احضار متهم
بدینوسیله برابر ماده  344قانون آیین دادرسی کیفری به علی بهرامی که در پرونده کالسه  109/961642به اتهام
سرقت موضوع شکایت اصغر صفرخان زاده تحت تعقیب است ابالغ میگردد تا جهت دفاع از اتهام انتسابی خود در
روز دوشنبه مورخ  1396/11/2ساعت  11در شعبه  109دادگاه کیفری دو مشهد مستقر در مجتمع قضایی ثامن
(حرم) حاضر و در غیر این صورت دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود.
مالف -46940شعبه  109دادگاه کیفری دو مشهد
آگهی احضار متهم
در پرونده کالســه  107/951427آقای مهدی نوروزی ،فرزند حسن و آقای مجتبی نجفی ،به اتهام شرکت در
سرقت تحت تعقیب میباشند ،به جهت معلوم نبودن محل سکونت نامبردگان و به تجویز ماده  180قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی ،نامبردگان موظف هستند راس
ساعت  12ظهر روز  96/10/27در شعبه  107دادگاه عمومی جزایی مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایند
در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
مالف -46937شعبه  107دادگاه کیفری دو مشهد

خبر

سایپا صادرکننده نمونه در  2بخش خودرو و
قطعات یدکی شد
در مراسم معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه سال  ۱۳۹۶استان
تهران ،گروه خودروسازی سایپا صادرکننده نمونه در دو بخش خودرو و
قطعات یدکی معرفی شــد و شرکتهای سایپا و سایپایدک به صورت
جداگانه تندیس و لوح افتخار صادرکننده نمونه را دریافت کردند.
در این مراسم که با حضور رییس کمیسیون اقتصادی و نمایندگان
مجلس شــورای اسالمی ،اســتاندار تهران و جمعی از مدیران صنعتی
و اقتصــادی دولــت و فعاالن اقتصادی بخــش خصوصی و همچنین
تولیدکنندگان استان تهران و صادرکنندگان نمونه داخلی برگزار شد ،در
بخش صادرات خودرو ،شرکت سایپا و در بخش صادرات قطعات یدکی،
شرکت سایپایدک موفق به دریافت تندیس و لوح افتخار صادرکننده نمونه
شــدند و معاون صادرات و امور بینالملل سایپا به نمایندگی از مدیران،
کارگران و کارکنان مجموعه سایپا و معاون بازرگانی و صادرات سایپایدک
به نمایندگی از شبکه خدمات پس از فروش سایپا ،تندیس و لوح افتخار
را از استاندار تهران و دیگر مدیران استان تهران دریافت کردند.به گزارش
سایپانیوز گفتنی است گروه خودروسازی سایپا در یک دهه گذشته هشت
بار به عنوان صادرکننده نمونه ملی کشــوری ،دو بار صادرکننده ممتاز
کشوری و سه بار صادرکننده نمونه استانی معرفی شده است.
بازار

کاهش قیمت چند خودروی داخلی
این هفته قیمت سه مدل خودروی داخلی در بازار کاهش یافته است.
قیمت پژو  ۲۰۶تیپ  ۵معادل  ۳۰۰هزار تومان ،پژو  ۲۰۶مدل وی ۸معادل
 ۲۰۰هزار تومان و ساندرو استپوی اتومات  ۵۰۰هزار تومان کاهش یافته
است.قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ
این محصوالت در هفته گذشته نداشته است.
قیمت برخی خودروهای داخلی به شرح زیر است:
خودرو
تیبا
پراید SE 111
پراید ۱۳۱
پژو ۴۰۵SLX
سمند EF 7
پژو پارس سال
پژو  ۲۰۶تیپ ۵
پژو  ۲۰۶تیپ ۲
پژو  ۲۰۶مدل وی۸
رانا
دنا
ام وی ام S 110
امویام ۵۵۰
جک S 5
جک  J 5اتومات
ساندرو
ساندرو اتومات
ساندرو استپوی
ساندرو استپوی اتومات
پارس تندر
تندر  ۹۰پالس اتومات
تندرE 2 ۹۰

قیمت کارخانهای
۲۵میلیون و  ۵۵۰هزار تومان
۲۱میلیون و  ۲۵۰هزار تومان
۲۱میلیون و  ۳۰۰هزار تومان
۳۱میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
۳۱میلیون و  ۸۰۰هزار تومان
۳۷میلیون و  ۳۳۱هزار تومان
۳۸میلیون و  ۳۰۰هزار تومان
۳۳میلیون و  ۳۰۰هزار تومان
۳۹میلیون و  ۱۵۰هزار تومان
۳۴میلیون و  ۷۰۰هزار تومان
۴۲میلیون و  ۸۰۰هزار تومان
۳۲میلیون تومان
۵۶میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
۸۷میلیون تومان
۶۳میلیون تومان
۴۳میلیون و  ۸۰۰هزار تومان
۴۹میلیون و  ۹۰۰هزار تومان
۴۹میلیون و  ۲۰۰هزار تومان
۵۵میلیون و  ۷۰۰هزار تومان
۴۱میلیون و  ۴۵۰هزار تومان
۴۹میلیون و  ۱۰۰هزار تومان
۳۹میلیون و  ۵۰۰هزار تومان

قیمت بازار
۲۵میلیون و  ۶۰۰هزار تومان
۲۳میلیون و  ۱۰۰هزار تومان
۲۱میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
۳۱میلیون و  ۳۰۰هزار تومان
۳۱میلیون و  ۹۰۰هزار تومان
۳۷میلیون و  ۳۰۰هزار تومان
۳۸میلیون و  ۷۰۰هزار تومان
۳۴میلیون و  ۱۰۰هزار تومان
۳۹میلیون تومان
۳۴میلیون و  ۳۰۰هزار تومان
۴۴میلیون و  ۹۰۰هزار تومان
۳۲میلیون تومان
۵۶میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
۸۷میلیون تومان
۶۴میلیون تومان
۴۷میلیون تومان
۵۳میلیون و  ۴۰۰هزار تومان
۵۴میلیون و  ۴۰۰هزار تومان
۶۱میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
۴۲میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
۵۰میلیون و  ۹۰۰هزار تومان
۴۱میلیون و  ۵۰۰هزار تومان

آگهی دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهیهای قبلی به خانم لیال گلبهاری ،فرزند خسرو ،فعال مجهولالمکان ابالغ میشود ،در
مورد شکایت آقای رضا ملکی ،دایر بر خیانت در امانت که به موجب دادنامه شماره 9609977590701333
مورخ  96/09/02در پرونده کالسه شماره  107/960815به تحمل یک سال حبس محکوم شدهاید مراتب
در روزنامه درج میگردد ،رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف مهلت بیســت روز قابل
واخواهی در این دادگاه میباشد.
مالف -46938شعبه  107دادگاه کیفری دو مشهد
آگهی دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهیهای قبلی به آقای محمد عابدین زاده نصرآباد ،فعال مجهولالمکان ابالغ میشــود،
در مورد شــکایت نماینده حقوقی بیمارستان رضوی ،دایر بر مزاحمت تلفنی که به موجب دادنامه شماره
 9609977590701335مورخ  96/09/02در پرونده کالســه شماره  107/960240به پرداخت مبلغ نه
میلیــون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از حبس محکوم شــدهاید مراتب در روزنامه درج
میگــردد .رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف مهلت بیســت روز قابل واخواهی در این
دادگاه میباشد.
مالف -46939شعبه  107دادگاه کیفری دو مشهد
آگهی احضار متهم
در پرونده کالســه  301/960910آقای محمد کاظم شــیبانی زاده فرزند محمدهاشــم به شماره ملی
 0939047276به اتهام ســرقت گوشــی تلفن همراه تحت تعقیب میباشد؛ به واسطه معلوم نبودن محل
اقامت نامبرده به تجویز مواد  174و  560قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392مراتب در روزنامه
آگهی میشــود و نامبرده مکلف اســت ظرف  30روز در شعبه  301بازپرســی دادسرای ناحیه  3مشهد
حاضــر و از اتهام انتســابی دفاع نمایــد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رســیدگی و اتخاذ تصمیم
قانونی خواهد شد.
مالف -46941شعبه 301بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  3مشهد
برگ اخطاریه 1292/12/96

نام اخطار شونده :علی
نامخانوادگی :شجاعی آدرس :مجهولالمکان
نام پدر :محمد
حوزه دوازدهم شــورای حل اختالف شهرســتان بهارســتان گلســتان بعد از فلکه اول روبهروی  15متر
سلمان فارسی
روز  96/10/16ساعت 15:15
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر شوید.
آگهی مفقودی
اصل سند مالکیت موتورسیکلت  125سیسی مدل  1390به شماره موتور  neg 112420و شماره شاسی
 150 a 9002907مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
آگهی حصروراثت
لطفاهلل اســمعیلی فرزند شــکراله دارای شناسنامه به شــماره  12محل صدور شناســنامه ازنا به شرح
دادخواســتی که به کالسه پرونده  9609986710200635از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت
نموده که شادروان اعظم مقدسی فرزند نظامعلی شماره شناسنامه  514محل صدور شناسنامه بروجرد
و تاریــخ تولد  1321/10/24و در تاریخ  1395/11/4در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
آن منحصر است به:
 -1نام و نام خانوادگی اکرم اســمعیلی شماره شناســنامه  774تاریخ تولد  1347/4/6صادره از خروسان
نسبت فرزند
 -2نام و نام خانوادگی عباس اســمعیلی شماره شناسنامه  1009تاریخ تولد  1357/5/9صادره از خروسان
نسبت فرزند
 -3نام و نام خانوادگی لطفاهلل اســمعیلی شــماره شناســنامه  12تاریخ تولــد  1340/3/2صادره از ازنا
نسبت فرزند
 -4نام و نام خانوادگی حشــمتاله اسمعیلی شــماره شناسنامه  741تاریخ تولد  1343/8/12صادره از ازنا
نسبت فرزند
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
15680مالف -شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان ازنا
آگهی حصروراثت
آقای حشــمتاله اسمعیلی فرزند شکراله دارای شماره شناســنامه  741محل صدور شناسنامه ازنا شرح
دادخواســتی که به کالسه پرونده  9409986710200633از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت
نموده که شــادروان شــکراله اســماعیلی فرزند یداله به شماره شناســنامه  585محل صدور شناسنامه
خروســان و تاریخ تولد  1312/01/6در تاریــخ  1384/9/20در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه آن منحصر است به:
 -1نام و نام خانوادگی اعظم مقدســی شــماره شناســنامه  514تاریخ تولد  1321/10/24صادره از ازنا
نسبت همسر
 -2نام و نام خانوادگی اکرم اســمعیلی شماره شناســنامه  774تاریخ تولد  1347/4/6صادره از خروسان
نسبت فرزند
 -3نام و نام خانوادگی عباس اســمعیلی شماره شناسنامه  1009تاریخ تولد  1357/5/9صادره از خروسان
نسبت فرزند
 -4نام و نام خانوادگی لطفاهلل اســمعیلی شــماره شناســنامه  12تاریخ تولــد  1340/3/2صادره از ازنا
نسبت فرزند
 -5نام و نام خانوادگی حشــمتاله اسمعیلی شــماره شناسنامه  741تاریخ تولد  1343/8/12صادره از ازنا
نسبت فرزند
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
15679مالف -شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان ازنا

