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پيشبيني بازگشت توليد صنعت به سطح سال ۹۰

نخست

در صورت بازگشت به سطح توليد سال  ۱۳۹۰در واحدهاي صنعتي
(فعال زير ظرفيت توليد) ،رشد ارزشافزوده گروه صنعت به شش درصد
ِ
افزايش خواهد يافت
مقايســه شــاخص مقدار توليد در بخش صنعت نشان ميدهد اين
شاخص در پايان سال  95به رقم شاخص در سال  1390رسيده است،
به اين ترتيب توليد بخش صنعتي بعد از پشتسر گذاشتن ركود پنج ساله
به سطح سال  90بازگشته است ،اين در حالي است كه با توجه به رشد
منفي سرمايهگذاري در سالهاي اخير و با توجه به پر شدن ظرفيتهاي

خالي در بخش صنعت ،رشد قابل توجهي از اين بخش در سالهاي آتي
مورد انتظار نخواهد بود .از طرفي مقايسه زيربخشهاي حوزه صنعت نشان
ميدهد ،تنها  10زيربخش از  24بخش اين گروه به سطح توليد سال 90
رسيدهاند كه بيشترين رشد مربوط به بخشهاي دارو ،توليد آشاميدنيها
و مواد غذايي بوده است .از  14بخشي كه رشد منفي داشتهاند  7بخش
بيش از  20درصد رشد منفي را شاهد بودهاند.
به گزارش تسنيم بيشترين تاثير مثبت بر كارگاههاي بزرگ صنعتي،
مربوط به زيربخشهاي محصوالت شيميايي ،مواد غذايي و فلزات اساسي
بوده اســت .بيشترين رشد منفي هم مربوط به وسايل نقليه موتوري و
كانيهاي غيرفلزي (شيشه -سراميك -كاشي) بوده است.

ب ه عبارت ديگر تعدادي از زيربخشهاي صنعت بيش از ميانگين رشد
كردهاند و عقبافتادگي  14گروه ديگر را كه رشد منفي داشتهاند براي
رسيدن به سطح توليد سال  90جبران كردهاند.
برآوردهاي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي نشان ميدهد،
درصورت بازگشت به سطح توليد سال  1390در همه واحدهاي صنعتي
كه زير ظرفيت خود فعاليت ميكنند ،رشد ارزشافزوده گروه صنعت به
شش درصد افزايش خواهد يافت .با توجه به رشد اقتصادي اعالمي صنعت
در شــش ماهه نخست سالجاري از ســوي مركز آمار با چهار درصد و
بانك مركزي با  4/8درصد؛ پيشبيني ميشود در پايان سالجاري رشد
اقتصادي بخش صنعت  4/6درصد باشد.

واكنش وزير صنعت به ابطال مصوبه افزايش تعرفه واردات خودرو توسط ديوان عدالت؛

تغيير تعرفه با راي يك شعبه ممكن نيست

گروه صنعت -وزير صنعت ،معدن و تجارت
در تازهترين واكنش خود به ماجراي ابطال مصوبه
افزايش تعرفه خودروهاي وارداتي از سوي ديوان
عدالــت اداري كه حكم آن به صورت موقت از
سوي اين ديوان صادر شده است گفت كه اخذ
تعرفه واردات خودرو طبق مصوبه دي ماه دولت
انجام ميشود و فقط حكم هيات عمومي ديوان
عدالــت اداري ميتواند مصوبات هيات وزيران
را تغييــر دهد .اين كار در اختيار يك شــعبه
ديوان نيست.
چندي پيش ديوان عدالت اداري در حكمي،
راي موقت ابطال مصوبه دولت در افزايش تعرفه
واردات خودروهــا را صادر و دولت را موظف به
توقف اجــراي تعرفههاي جديد واردات خودرو
كرد .براين اســاس دولت موظف شده است تا
زمان صدور حكم قطعي از سوي ديوان ،تعرفه
واردات خودروها به مصوبات پيشــين بازگردد
و واردات خودرو بر اســاس تعرفههاي گذشته
صورت گيرد.
طبق مصوبه ديماه امســال دولت ،تعرفه
واردات خــودرو افزايــش يافته و در عينحال
محدوديت ســقف ارزش  ۴۰هزار دالري براي
خودروهاي وارداتــي و همچنين حجم موتور
دو هزار و  ۵۰۰سيســي در اين مورد تعيين
شده بود.
محمد شريعتمداري وزير صنعت ،معدن و
تجارت ديروز در حاشيه نشست استانداران در
پاسخ به سوالي درباره راي يكي از شعب ديوان
عدالت اداري براي تغيير تعرفه واردات خودرو
اظهار داشت :راي هيات عمومي ديوان اگر صادر
شود قانوني است ولي تغيير در نظام تعرفههاي

گمركي با توجه به بازتابهاي قابل مالحظهاي
كه دارد فقط با راي هيات عمومي ديوان قابل
اجراســت لذا همان بحثها و مصوبات هيات
وزيران ادامه خواهد يافت .وي خاطرنشان كرد:
البته هنوز اين راي به ما ابالغ نشــده و فقط از
طريق مطبوعات و رسانهها در جريان اين راي قرار
گرفتهايم و ابالغ رسمي صورت نگرفته است.
  روال قبلي ادامه دارد
وزير صنعت ،معدن و تجارت خاطرنشان كرد:
مصوبات هيات وزيران فقط با راي هيات عمومي
ديوان عدالت اداري قابل تغيير است و هنوز هيچ

آگهي تحديد حدود اختصاصي
تحديد حدود اختصاصي ششدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت  295مترمربع به شماره فرعي 9548
مجزي شده از  856از سنگ اصلي  8واقع در قريه طوالرود بخش  28گيالن تصرفات مالكانه آقاي قربانعلي
كرمدوستمريان فرزند بهرام انتقالي ملك از مالك رسمي آقاي عبرتاله اسدي محرز گرديده لذا به استناد
ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي تحديد
حدود اختصاصي به نام آقاي قربانعلي كرمدوستمريان منتشر و به اطالع كليه مجاورين و صاحبان حقوق
ارتفاقي ميرســاند كه تحديد حدود پالك موصوف از مورخ  1396/12/22راس ساعت  9صبح در محل
شروع و به عمل خواهد آمد .چنانچه هر يك از مجاورين ملك مرقوم به حدود و حقوق ارتفاقي ملك مرقوم
واخواهي داشته باشند ميتوانند از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدي ظرف مدت سي روز اعتراض خود را
كتبا به اداره ثبت اسناد و امالك تالش تسليم و رسيد اخذ نمايند و برابر ماده  86آئيننامه اصالحي قانون
ثبت معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره دادخواست به دادگاه محل تقديم دارد
در غير اين صورت پس از گذشت مدت مزبور و ارائه گواهي عدم تقديم دادخواست به وسيله متقاضي يا
نماينده قانوني او اين اداره بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را ادامه خواهد داد.
فردين نورزاده -رئيس ثبت اسناد و امالك تالش
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان آقای مسلم مکیآبادی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رسول دریابیگی فرزند محمدجواد به
خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند کامیون تقدیم دادگاههای عمومی و انقالب شهرستان سیرجان نموده
که جهت رســیدگی به شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی سیرجان ارجاع و به کالسه  960796ثبت گردیده و
برای مورخه  97/1/14ســاعت  8:5صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است .به علت مجهولالمکان بودن
خوانده و درخواســت خواهان وبه تجویز ماده  73قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس
از نشر 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 فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
3521مالف -الهه محمودی -مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی
آگهي مفقودي
برگ سبز كاميون ولوو اف  12مدل  1373رنگ سفيد پالك  361 -45ع  21شماره موتور  014988شاسي
 811346مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است.
سیرجان
آگهي مفقودي
برگ كمپاني و برگ سبز كاميون مسقف فلزي فتون  -51ايران  759ع  -58ش انتظامي -HC536580PA15
ش موتور  – NADV9JE6XVE019511ش شاســي به نام اميد فريدي مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
ميباشد.
بهارستان
آگهی اخطاریه
نام و نام خانوادگی مخاطب :محمد دهقانی شغل :آزاد اقامتگاه و آدرس :مجهولالمکان
طبق دادنامه  96/2/27-9609972164900418شــعبه  277دادگاه محترم خانواده مجتمع قضائی شهید
مفتح تهران و نامه  96/11/12-1396168002279042مبنی بر قطعیت آن جهت ثبت طالق به شما اخطار
میشود که ظرف مدت تعیین شده پس از رویت جهت ثبت واقعه طالق زوجه خود به نام بانو ناهید دهقانی
در دفتر حاضر شوید .تلفن دفتر جهت اطالع و تماس  06643432020و همراه  09163660027میباشد
در غیر این صورت به سردفتر نمایندگی در اجرای صیغه طالق اعطاء گردیده و نسبت به ثبت واقعه طالق
اقدام خواهد شد عدم حضور شما مانع از ثبت طالق نخواهد بود.
آدرس :خ آزادی جنب راهبند قطار
تلفن 06643432020 :فکس  06643422954موبایل 09163660027
پست الکترونیکیnasirolestami@chmail.ir :
15764مالف -علیرضا نصیراالسالمی -سردفتر ازدواج 35و طالق 37استان لرستان -شهرستان ازنا
آگهی احضار متهم
در پرونده کالســه  9609985207400102این شعبه آقای سیدابوالحسن ساداتیان به اتهام سرقت احشام
تحت تعقیب قرار گرفته است .با عنایت به مجهولالمکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده  174قانون
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ میشود تا ظرف مهلت یک ماه
از انتشار این آگهی برای دفاع از اتهام انتسابی و تفهیم اتهام با حق به همراه داشتن وکیل در این شعبه حاضر
شود .بدیهی است در صورت عدم حضور ،مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
مهدی مرادی -دادرس دادگاه عمومی بخش سروالیت نیشابور
آگهي حصر وراثت
آقاي كاظم پوردكان داراي شناســنامه شماره  4430به شرح دادخواست به كالسه 1/96ش 1456/از اين
شعبه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مبينا پوردكان به شناسنامه
شــماره  0411134061در تاريخ  96/10/26اقامتگاه دائمي خود را بدرود زندگي گفته ورثه حينالفوت
آن مرحوم منحصر است به:
 )1مشخصات متقاضي فوقالذكر شش  4430متولد  1348پدر متوفي  )2سيمين عذار مصطفاييآويني
شش  1518متولد  1350مادر متوفي
اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يك مرتبه آگهي مينمايد تا هر كسي
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد اوباشد از تاريخ نشر نخستین آگهي ظرف يك ماه به شعبه يكم
شوراي حل اختالف شهرستان قرچك تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
7205مالف -رئيس شعبه يكم شوراي حل اختالف شهرستان قرچك
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  139660317007005393هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
آقای مهدی قیصری فرزند علی به شناسنامه شماره  45صادره از بهبهان به شماره ملی  1861158221در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  566مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  5114اصلی واقع در
بخش یک بهبهان خریداری از مالک رســمی علی بالدی محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضی مورد
تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 96/11/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/24 :
8/694مالف -کاظمی -رئیس ثبت بهبهان

مصوبه قانوني از سوي هيات وزيران ابالغ نشده و
روال قبلي ادامه دارد.
وي درباره نامه خود به معاون اول رييسجمهور
برايواگذاريصندوقهايحمايتيبخشصنعت
و معدن به بخش خصوصي نيز گفت :در نامهاي
كه به رييسجمهور و معاون اول نوشتيم تاكيد
كرديم به دليل اينكه صندوق ضمانت صادرات
صندوقي حاكميتي است ،قابل واگذاري نيست
و طبيعتا بايد در جلسه شوراي واگذاريها مجددا
بررسي شود.
شريعتمداري همچنين درباره حضور خود

در جلســه ديروز در وزارت كشور گفت :در اين
جلســه كه با حضور استانداران برگزار شد كه
تحت عنوان كارگروه توليد است ،مسايل حوزه
توليد بررسي شد .در هفتههاي گذشته نيز وزراي
عضو اين كارگروه نمايندگاني را معرفي كردند
و بستهاي تحت عنوان توسعه توليد در مناطق
كمترتوسعهيافته به جلسه پيشنهاد كردند.
وي خاطرنشــان كرد :در اين جلســه 55
عنــوان از پيشــنهادها را بررســي كرديم كه
اميدواريم نتايج آن براي تصميمگيري تقديم
رييسجمهور شود.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139660317007004486هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیشهرستانبهبهانتصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیآقایغالمحسینافراش
فرزند رحمان به شناسنامه شماره 207صادره از بهبهان به شماره ملی 1861007558در ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت  289مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  1922/15اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک
رسمی به موجب سند رسمی محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته
د میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
باشن 
عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 96/11/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/24 :
8/695مالف -کاظمی -رئیس ثبت بهبهان
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139660317007005349هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حمداله خواجوی
منفرد فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره  518صادره از بهبهان به شماره ملی  1860938681در ششدانگ یک
باب ساختمان به مساحت  95/81مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  5735/252اصلی واقع در بخش یک بهبهان
خریداری از مالک رسمی امان اله خواجوی منفرد و مصطفی خواجوی منفرد محرز گردیده است .لذا مشخصات
متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
د میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشن 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 96/11/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/24 :
8/693مالف -کاظمی -رئیس ثبت بهبهان
آگهی وقت رسیدگی
خواهان بانک قوامین دادخواســتی به طرفیت خوانده  -1روزبه حسینی فرزند قاسم به خواسته مطالبه وجه چک
تقدیم شــورای حل اختالف شهرســتان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شــعبه  53شورای حل اختالف مجتمع
شماره دو شهرستان مشهد واقع در مشهد -بلوار شهید قره نی -نبش قره نی  31ارجاع و به کالسه  960701ثبت
گردیده که وقت رسیدگی آن  97/01/18و ساعت  9:30تعیین شده است .به علت مجهولالمکان بودن خوانده و
درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور
شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن
به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی حاضر گردد.
مالف -59196دفتر شعبه53شورای حل اختالف مجتمع شماره 2مشهد
آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به خواند ه ملیحه خردگوارشکی فرزند علی فعال مجهولالمکان ابالغ میشود در مورد
دادخواست بانک مهر اقتصاد علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9609977458301059به
تاریخ  96/11/11پرونده کالسه  -1 53/960537مبلغ  72/894/331ریال بابت اصل خواسته  -2مبلغ 20/250/000
ریال بابت هزینههای دادرسی و 450/000ریال هزینه نشر آگهی -3حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی
دادگستری -4خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک مورخ 96/3/2تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک
مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم 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 شورا است .
مالف -59198مسئول دفتر شعبه 53شورای حل اختالف مجتمع شماره 2مشهد
آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به خواند ه محمد وظیفه دان فرزند غالمحسین فعال مجهولالمکان ابالغ میشود در
مورد دادخواست بانک سینا علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره  9609977458301070به
تاریخ  96/11/15پرونده کالسه  -1 53/960551مبلغ  145/000/000ریال بابت اصل خواسته  -2مبلغ 4/295/000
ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی و حق الدرج آگهی روزنامه -3حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی
دادگستری  -4خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک مورخ  96/6/20لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ
تورم بانک مرکزی 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 شورا است .
مالف -59197مسئول دفتر شعبه 53شورای حل اختالف مجتمع شماره 2مشهد
آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به آقای علیرضا زیرک فعال مجهولالمکان ابالغ میشود در مورد دادخواست آقای
اسماعیل ثنائی علیه شما به خواسته تنظیم سند به موجب حکم شماره  9609977516201126در پرونده کالسه
 960755به حکم بر الزام خوانده (علیرضا زیرک) نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه پژو  405به شماره
انتظامی  922-36ه  13و پرداخت  4میلیون و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت
حق درج آگهی  3نوبت 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 شورا است.
مالف -59193مسئول دفتر شعبه 263شورای حل اختالف مجتمع شماره 5مشهد
آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به آقای مهدی آهنی فعال مجهولالمکان ابالغ میشود در مورد دادخواست آقای
محمد برجی علیه شما به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  11/271/713ریال بابت اصل خواسته و مبلغ
 350/000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ  450/000ریال بابت هزینه درج آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ
تقدیم دادخواست  96/7/27الی یوم االداء بر مبنای تغییر شاخص نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان به موجب
حکم شماره  9609977508601155در پرونده کالسه 960639محکوم شدهاید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج
میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
مالف -59188مسئول دفتر شعبه 247شورای حل اختالف مجتمع شماره 5مشهد
آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهیهای قبلی به آقای محســن محمدزاده بجمعه فعال مجهولالمکان ابالغ میشود در مورد
دادخواست آقای حسن آصفی علیه شما به خواسته تنظیم سند به موجب حکم شماره  9609977509601183در
پرونده کالسه  960757به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودروی پراید
مدل  87به شماره پالک  741ه  63ایران  42شماره پالک  535و  88ایران  42به نام خواهان حسن آصفی محکوم
شدهاید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی
واخواهی در این شورا است.
مالف -59185مسئول دفتر شعبه 257شورای حل اختالف مجتمع شماره 5مشهد

  افزايش سرمايه نظام بانكي كشور براي
كمك به واحدهاي توليدي
وزير صنعت با برشماري مطالب مطرحشده در
اين جلسه گفت :بحث حمايت نظام بانكي از توليد
در واحدهاي صنعتي ،معدني ،تجاري ،كشاورزي و
ساير حوزهها مطرح و مقرر شد بانك مركزي براي
كمك به واحدهاي توليدي نرخ سود تسهيالت
اعطايــي را از طريق رديفهاي موجود در قانون
بودجه براي حمايت از توليد و سرمايهگذاري با
اولويت در مناطق كمترتوسعهيافته قرار دهد.
شريعتمداري خاطرنشان كرد :در حوزه تامين
وثايق بهعنوان يكي از مشكالت واحدهاي توليد
مقرر شد وثايق خارج از واحدهاي توليدي كه مورد
تاكيد نظام بانكي است ،از واحدهاي توليدي اخذ
شود كه در اين صورت موانع توليد و تامين مالي
آنهامرتفعخواهدشد.ويتصريحكرد:درمذاكراتي
كه با مراكز نظارتي از جمله ســازمان بازرسي و
ديوان محاسبات داشتيم هم مقرر شد شرايطي
فراهم كنيم كه بتوانيم در اجراي قانون مصوب
مجلس شوراي اسالمي و كفايت وثيقه واحدهاي
توليد كه براي دريافت تسهيالت مورد نياز خود را
دارند ،مديران عامل بانكها با پذيرفتن آن بتوانند
در شــرايط سهلتري اين تسهيالت را پرداخت
كنند .شريعتمداري با بيان اينكه درباره تجديد
ارزيابي وثايق موجود نيز بانك مركزي پذيرفت
وثايق را ارزيابي دوباره كند ،ادامه داد :همچنين
پروانه بهرهبرداري معادن ميتواند بهعنوان يكي از
وثايق مورد استفاده قرار گيرد كه معاونت معدني
وزارت صنعت تا يك هفته آينده اين موضوع را به
استاندارانسراسركشورارسالخواهدكردتامعادن
نيزبتوانندازسيستمتسهيالتاستفادهكنند.

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به آقای علی اصغر آبکش فعال مجهولالمکان ابالغ میشود در مورد دادخواست آقای
سیداسماعیلیقائمیعلیهشمابهخواستهمطالبهوجهبهموجبحکمشماره 9609977509601171درپروندهکالسه
 960753به پرداخت مبلغ  18/841/895ریال اقساط کسر شده از حساب خواهان اصل خواسته و مبلغ  871/000ریال
بابت هزینه دادرسی و هزینه درج آگهی روزنامه 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 شورا است.
مالف-59184مسئولدفترشعبه 257شورای حلاختالفمجتمعشماره 5مشهد
آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم فریبا افضلی شیخ آبادی که مجهولالمکان میباشد
ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شــماره  950997758001045صادره از شعبه  241در پرونده شماره 940804
محکوم به پرداخت مبلغ  3/000/000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ  175/000ریال و
هزینه نشر آگهی به مبلغ  360/000ریال در حق محکوم له آقای مجید فرخاری 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 -59186متصدی امور دفتری شعبه 241شورای حل اختالف مجتمع شماره 5مشهد
آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به مسعود حجی مزرجی که مجهولالمکان میباشد ابالغ میشود طبق
اجرائیه صادره در پرونده کالسه  960396به موجب دادنامه شماره  9609977509200664مورخ 1396/07/13
صادره از شعبه  253محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون و نهصد هزار ریال بابت اصل خواسته و
جبران (پرداخت) خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک الی یوم االداء بر اساس شاخص بانک
مرکزی و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصد و دوازده هزار و پانصد ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه
دادرسی در حق خواهان (هادی رضایی) میباشد .بدیهی 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 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 کثیراالنتشار 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 -59195متصدی امور دفتری شعبه 253شورای حل اختالف مجتمع شماره 5مشهد
آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به علی شاهقلی که مجهولالمکان میباشد ابالغ میشود طبق اجرائیه
صادره در پرونده کالسه  960394به موجب دادنامه شماره  9609977509200666مورخ  1396/07/13صادره
از شعبه 253محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و جبران (پرداخت) خسارت
وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت الی یوم االداء بر اساس شاخص بانک مرکزی و
نیز پرداخت مبلغ دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق خواهان
(هادی رضایی) میباشد .بدیهی 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 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 کثیراالنتشار درج میگردد تا ظرف ده روز پس
از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردددر غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به
اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مالف -59194متصدی امور دفتری شعبه 253شورای حل اختالف مجتمع شماره 5مشهد
آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهیهای منتشــره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهها اکبر مهدی زاده و داوود آدینه یوسف خانی که
مجهولالمکان میباشــند ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شماره 9609977509800598صادره از شعبه 259در
پرونده شماره  960155محکوم به بر محکومیت تضامنی خواندگان (اکبر مهدیزاده ،داود آدینه یوسف خانی) به
پرداخت مبلغ صد میلیون ریال بابت اصل خواسته و جبران (پرداخت) خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه بر اساس
<< فرمول مبلغ حواله ضربدر شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه حواله تقسیم بر شاخص
بهای کاالها و خدمات مصرفی در تاریخ صدور حواله >>و نیز پرداخت مبلغ  4/110/000ریال بابت خسارت وارده
به سبب هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای خلیل دلیریان و نیم عشر دولتی شدهایدظرف 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 -59187متصدی امور دفتری شعبه 259شورای حل اختالف مجتمع شماره 5مشهد
آگهی ابالغ اجراییه
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم بتول اعظم باغبانان که مجهولالمکان میباشد ابالغ
میگردد چون وفق دادنامه شماره 9609977509800872صادره از شعبه  259در پرونده شماره  960557محکوم
به حکم بر محکومیت تضامنی خوانده بتول اعظم باغبانان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال تنظیم سند
رسمی یک دستگاه خودروی پژو  206مدل  90به شماره پالک  691ب  25ایران  36 ( 36جدید  539ص  98ایران 74
) به نام خواهان محمد یوسفی و خوانده بتول اعظم باغبانان به پرداخت مبلغ270/000ریال بابت هزینههای دادرسی
درج آگهی روزنامه در حق خواهان در حق محکوم له آقای محمد یوسفی 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-59189منشیشعبه 259شورایحلاختالفمجتمعشماره 5مشهد
آگهی ابالغ اجرائیه
پیروآگهیهایمنتشرهدرجرایدبدینوسیلهبهمحکومعلیهآقایرضامختاریکهمجهو لالمکانمیباشدابالغمیگردد
چون وفق دادنامه شماره9109977508401166صادره از شعبه 245در پرونده شماره 910913محکوم به پرداخت
مبلغ چهار میلیون و نهصد هزار تومان بابت اصل خواسته ومبلغ چهل هزار و ششصد تومان بابت هزینه دادرسی و حق
الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید الی یوم االداء بر اساس نرخ تورم در حق محکوم له 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-59192منشیشعبه 245شورایحلاختالفمجتمعشمارهیکمشهد
آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای غالمرضا یارزاده که مجهولالمکان میباشد
ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شماره  9609977508400690صادره از شعبه  245در پرونده شماره 960432
محکوم به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و جبران ( پرداخت ) خسارت وارده به سبب تاخیر
در تادیه از تاریخ سررســید چک الی یوم االداء و نیز پرداخت مبلغ  1/330/000ریال بابت خســارت وارده به
سبب هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی در حق دولت 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-59191منشیشعبه 245شورایحلاختالفمجتمعشمارهیکمشهد
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خبر

واكنش معدنيها به مصوبه جديد؛

از جيب خود خرج كنيد؛ نه معادن!

در پي تصويب مصوبهاي كه دولت را مكلف به دريافت و واريز يك درصد
از درآمد معادن به خزانه جهت جبران خســارت محيطي ميكند ،بخش
خصوصي معدن در اينباره واكنشهايي داشــت كه از جمله آن اظهارات
معاون معدني خانه صنعت و معدن ايران بود كه از دولت خواست بر هزينههاي
معادن نيفزايد.
چندي پيش مجلس شوراي اسالمي يكي از پيشنهادات دولت در بودجه
 ۱۳۹۷را به تصويب رســاند كه براساس آن دولت را موظف كرد از معدن و
صنايع معدني عالوه بر عوارض آاليندگي ،با تصويب شوراي معادن استان تا
يك درصد از درآمد ناشي از فروش مواد و فرآوردههاي معدني را دريافت و
به خزانه كل كشور واريز كند كه اين موضوع واكنشهايي را از جامعه معدني
به همراه داشت.
بيژن پناهيزاده ،معاون معدني خانه صنعت و معدن ايران در اين باره به
ايسنا گفت :اين مصوبه بدون توجه به وضعيت سود معادن و قيمت مواد معدني،
برداشت خود را از محل درآمد خالص واحدهاي معدني انجام ميدهد كه اين
موضوع ميتواند به بخش بزرگي از معادن ضربه وارد كند.
به گزارش ايسنا ،وي در ادامه با بيان اينكه نبايد بار هزينهاي بيشتري به
حوزه معدن اضافه كرد ،اظهار كرد :دولت اكنون معادن بزرگي در اختيار دارد
و با وجود اينكه تعداد آنها زياد نيست درآمد آنها از مجموع بسياري از معادن
بخش خصوصي بيشتر است و پيشنهاد ميشود به جاي اينكه دولت از جيب
ديگران هزينهكند ،طرحهاي خود براي تامين هزينههاي محيطي را از محل
همين معادن بزرگ و از جيب خود خرج كند.
در همين رابطه محمدرضا بهرامن ،رييس خانه معدن ايران ايراداتي را به
نحوه دريافت اين يك درصد وارد كرد و با اشاره به جلسهاي كه در آن اليحه
بودجه  ۱۳۹۷در خصوص ماده  ۳۴بررسي شد و نمايندگان مجلس شوراي
اسالمي به دريافت يك درصد از فروش معادن توسط دولت راي دادند ،گفت:
با وجود تصويب اين اليحه اين سوال در اذهان به وجود ميآيد كه آيا مجلس
از اين طريق به دنبال كمك به دولت است تا بتواند بخشي از  ۱۲۰هزار ميليارد
تومان بدهي خود به بانكها را پوشش دهد؟
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه معدن به عنوان يكي از اصليترين راهكار
ايجاد اشتغال در ايران بهشمار ميرود ،اظهار كرد :در حال حاضر نزديك به
 ۳۰۰هزار ميليارد تومان بودجه پنهان وجود دارد ،افزايش  6/7درصدي در
بخش ماليات در بودجه سال آينده گنجانده شده ۱۳ ،درصد از جمعيت در
ســن كار ايران فاقد هرگونه شغل هستند ۴۰ ،درصد از مردم زير خط فقر
مطلق به ســر ميبرند و سهم ايران از تجارت جهاني تنها سه هزارم درصد
است آيا با انجام چنين تصميمات غيركارشناسي ميتوان به دنبال رويكرد
مشخصي براي حل مشكل بيكاري بود ،آن هم در شرايطي كه با اخذ چنين
تصميماتي مشخص است كه حمايت از بخش خصوصي در توليد در بودجه
سال  ۱۳۹۷تنها در حد حرف است.
اين واكنشها به مصوبه اخير مجلس شوراي اسالمي درباره اخذ يك درصد
از درآمد معادن و واريز آن به خزانه بوده ،چرا كه اين طرح نه تنها هزينههاي
بيشتري را بر دوش واحدهاي توليدي ميگذارد ،بلكه روشهايي را در اخذ پول
از معادن در پيش گرفته است كه شايد براي برخي معادن دشواري خاصي به
وجود نياورد اما از آنجاكه ميزان سود در فروش ناديده گرفته شده ،ميتواند به
وضعيت اقتصادي بسياري از معادن كوچك و متوسط آسيب بزند.
آگهیابالغاجرائیه
پیروآگهیهایمنتشرهدرجرایدبدینوسیلهبهمحکومعلیهآقایحسینصمدیکهمجهو لالمکانمیباشدابالغمیگردد
چون وفق دادنامه شماره9609977508400687صادره از شعبه 245در پرونده شماره 960433محکوم به پرداخت
مبلغ 142/000/000ریال بابت اصل خواسته و جبران ( پرداخت ) خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید
چک الی یوم االداء و نیز پرداخت مبلغ 4/130/000ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق محکوم له و
نیم عشر دولتی در حق دولت 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-59190منشیشعبه 245شورایحلاختالفمجتمعشمارهیکمشهد
آگهیابالغیه
ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمدرضا فیروزی
خواهانآقایمهدیعلیمحمدیدادخواستیبهطرفیتخواندهآقایمحمدرضافیروزیبهخواستهمطالبهوجهمطرح
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609982822300556شعبه 13شورای حل اختالف شهرستان قزوین
ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/01/20ساعت 17:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون
ندادرسیمدنیبهعلتمجهو لالمکانبودنخواندهودرخواستخواهانمراتبیکنوبتدریکیازجرایدکثیراالنتشار
آیی 
آگهیمیگرددتاخوانده ظرف یکماه پس از انتشار آگهی به دفتر دادگاهمراجعهو ضمن اعالم نشانی کاملخود ،نسخه
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.
قزوینمینودر-خیابانصیادشیرازی-خیابانمرصاد-جنبنمایندگیسایپا
نرگسجوانپرستآسیابری-مسوولدفترشعبه 13شورایحلاختالفشهرستانقزوین
آگهیدادنامه
پرونده کالسه 9609984468100180شعبه 31شورای حل اختالف ارومیه تصمیم نهایی شماره ،خواهان :سید مرتضی
جاللیفرزندسیدجوادباوکالتآقایهادیجوانیفرزندجعفرنشانینقدهخامامروبهرویحوزهعلمیه،خوانده:عباس
خانی فرزند ذبیح اله نشانی قم میدان امام 10متری بنیهاشم 8متری دوم پالک ،7خواسته :مطالبه وجه چک .شورا با
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی اقدام به صدور رای مینماید.
رای شورا :در خصوص دادخواست آقای سید مرتضی جاللی با وکالت آقایهادی جوانی به طرفیت آقای عباس خانی به
خواسته مطالبه مبلغ 173.500.000ریال وجه یک فقره چک به شماره 813/870297بر عهده بانک صادرات به انضمام
خساراتدادرسیوخساراتتاخیرتادیهباتوجهبهمحتویاتپروندهوگواهینامهعدمپرداختوجهچکازناحیهبانکمحال
علیه و با توجه به اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/09/05و عدم ارائه دفاع موثر از ناحیه خوانده و
نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده حکایت از مدیون بودن صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر
به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده است شورا با احراز اشتغال ذمه خوانده و
استصحابدینمستندابهمواد 9و 23قانونشوراهایحلاختالفوتبصرهالحاقیمصوبمجمعتشخیصمصلحتنظام
به ماده 2قانون صدور چک و مواد 198و 519قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد
 310و 311و 312قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 173.500.000ریال از بابت اصل خواسته و
احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/04/15تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک
مرکزی و مبلغ 3.258.000ریال از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و
اعالممینمایدرایصادرهغیابیبودهوظرفمهلتبیستروزپسازرویتقابلواخواهینزدهمینشوراوپسازاتمام
مهلتواخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر نزد محاکم عمومیو حقوقی شهرستان ارومیهمیباشد.
بهرامعلیزاده-قاضیشعبه 31شورایحلاختالفشهرستانارومیه
آگهیدادنامه
پروندهکالسه 9609984411900230شعبه 19دادگاهعمومیحقوقیشهرستانارومیهتصمیمنهاییشماره،.. .خواهان:
سیدمجیدجاللیفرزندسیدجوادباوکالتآقایهادیجوانیفرزندجعفرنشانینقدهخامامروبهرویحوزهعلمیهدفتر
وکالتجوانی،خوانده:مهدیجعفرلوفرزندالهویردینشانیآذربایجانغربیارمیهفلکهمدرسکویساالربنبستدوم
پ 51طبقه اول ،خواستهها-1:مطالبه وجه چک -2مطالبه خسارات تاخیر تادیه -3مطالبه خسارت دادرسی .رای دادگاه:
در خصوص دعوی آقای سید مجید جاللی با وکالت آقایهادی جوانی به طرفیت خوانده آقای مهدی جعفرلو فرزند
الهویردیبهخواستهتقاضایصدورحکمبهمحکومیتخواندهبهپرداختمبلغ 270.000.000ریالازبابتیکفقرهچک
بهشماره 95/07/08-922224برعهدهبانکقرضالحسنهرسالتبااحتسابخساراتتاخیرتادیهازتاریخسررسیدچک
تازماناجرایحکموهزینههایدادرسیوحقالوکالهوکیلدادگاهباامعاننظردرمفاددادخواستتقدیمیوکیلخواهان
قالذکر و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و از سوی
مالحظه تصاویر مصدق چک و مستند دعوی به شماره فو 
دیگر نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ وقت دادرسی از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی در
قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است و مستند ابرازی خواهان را مصون از تعرض باقی گذارده است علیهذا دعوی
خواهان را محمول بر صحت تلقی و با استناد به مادتین 310و 313قانون تجارت ،مادتین 198و 519قانون آیین دادرسی
دادگاههایعمومیوانقالبدرامورمدنیوتبصرهالحاقیبهماده 2قانوناصالحقانونصدورچکخواندهرابهپرداخت
مبلغ 270.000.000ریال از بابت اصل خواسته مبلغ هشت میلیون و پانصد و هشتاد هزار ریال از بابت هزینه دادرسی،
پرداختخسارتتاخیرتادیهازتاریخسررسیدچکلغایتیومالوصولوحقالوکالهوکیلبرابرتعرفهقانونیدرحقخواهان
صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس
آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان آذربایجانغربی میباشد.
حمیدی-رئیسشعبهنوزدهمدادگاهحقوقیعمومیارومیه
آگهیدادنامه
پرونده كالســه  9609983810300383شــعبه  3دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهركرد تصميم نهايي شماره
9609973810300975
خواهان :آقاي فرهاد بيگيدستگردي فرزند جمشيد به نشاني استان چهارمحال و بختياري -شهرستان شهركرد -شهر
فرخشهرروستايدستگردامامزاده-خيابانبوستان-منزلشخصي
خوانده :آقاي شــهريار هاشميدهكردي فرزند عيدي به نشاني استان چهارمحال و بختياري -شهرستان شهركرد-
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دوم-شهريارهاشميدهكردي
خواستهها -1:دستور موقت -2الزام به فك پالك خودرو
راي دادگاه
در خصوص دادخواست فرهاد بيگي دستگردي فرزند جمشيد به طرفيت شهريار هاشميدهكردي فرزند عيدي
به خواسته الزام خوانده به فك پالك نسبت به يك دستگاه خودروي پرايد به شماره  185ج  93ايران  71مقوم به
 3/100/000ريال به انضمام مطالبه خسارات دادرسي با توجه به بررسي اوراق و محتويات پرونده ،مالحظه تصوير
مصدق مبايعهنامه مورخ  95/2/4سند مالكيت خودروي سواري پرايد به شماره انتظامي موصوف به نام خواهان،
دادخواست مطروحه ،استعالم شماره 1813/1703/03/185مورخ 96/7/13و صورتجلسه دادرسي مورخ96/9/26
بدين شرح كه خواهان اظهار داشته است ( ...مطابق مبايعهنامه مورخ  95/12/4يك دستگاه خودروي سواري پرايد
به شماره پالك موصوف به خوانده فروختم ،ثمن معامله به مبلغ  6ميليون و سيصد هزار تومان پرداخت شده است
و خودرو با پالك موصوف در اختيار وي ميباشد ،تقاضاي رسيدگي به شرح ستون خواسته را دارم) خوانده عليرغم
ابالغ و استحضار از وقت از طريق نشر آگهي در جلسه رسیدگي حضور نيافته و در قبال دعوي مطروحه دفاعي به
عمل نياورده است ،نظر به اينكه وفق مقررات جديد پالك خودروها شخصي و فردي است برخالف روند قبل كه
پالك متعلق به خودرو بود بنابراين با نقل و انتقال خودرو ،خريدار ميبايست پالك شخصي خود را بر روي خودرو
نصب نمايد ،النهایه دادگاه با توجه به استدالل فوقالذكر خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخيص با استناد به
مواد  220 ،219و  223از قانون مدني ناظر به مواد  515 ،198و  519از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي
و انقالب در امور مدني حكم به الزام خوانده به فك پالك به شرح خواسته و پرداخت مبلغ  2/288/000ريال بابت
هزينه دادرســي در حق خواهان صادر و اعالم ميدارد .راي صادره غيابي و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ
قابل واخواهي در اين دادگاه و سپس ظرف مهلت  20روز قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه محترم تجديد نظر
استان چهارمحال و بختياري ميباشد.
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