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موانع رشد کسب وکارهاي خرد در تهران
مصاحب��ه ب��ا بي��ش از ۴۰ 
کسب و کار خرد در تهران 
نش��ان مي دهد ۶۰ درصد 
مصاحب��ه ش��وندگان باال 
ب��ودن مي��زان اجاره ه��ا، 
۵۰درص��د رک��ود ب��ازار و 
۳۸ درص��د ناعادالنه بودن 

مالياتها را به عنوان مانع کار خود ميدانند.
ب��ه گ��زارش مهر، فضاي کس��ب و کار آن هم براي واحدهاي 
توليدکنن��ده کوچ��ک و متوس��ط هم��واره نکت��ه اي مه��م و 
حائ��ز اهمي��ت ب��ه ش��مار مي رفت��ه و آنه��ا حتي بر اي��ن باور 
 بوده ان��د ک��ه اگر اين محيط براي کاس��بي آنها فراهم باش��د،

 ني��از ب��ه حماي��ت دولتي ها هم ندارند و ش��ايد مراجعاتش��ان 
 ه��م ب��ه بانکه��ا ب��راي درياف��ت وام، ب��ه حداق��ل برس��د،
 چراک��ه محي��ط اين زمينه را براي کس��ب درآمد بيش��تر براي 

آنها فراهم مي کند.
حال بازوي پژوهش��ي مجلس ش��وراي اس��امي مطالعه اي را 
انجام داده که بر اس��اس مصاحبه با ۴۰ کس��ب و کار خرد در 

تهران نتايج متعددي به
دست داده است. اين در حالي است که دفتر مطالعات اقتصادي 
اين مرکز با اعام اين مطلب که در ادبيات علمي کارآفريني در 
س��ال هاي اخير تمرکز زيادي بر روي نقش کس��ب و کارهاي 
خرد، کوچک و متوسط به دليل تحريک رشد اقتصادي کشورها 
از طريق خاقيت باال و نوآوري سازماني درون آنها شده است، 
هدف اين گزارش را پرداختن به موانع محيطي تاسيس و رشد 

کسب و کارهاي خرد در تهران اعام مي کند.
از آنج��ا ک��ه مس��ائل توليدکنندگان خ��رد در پايتخت مي تواند 
نمونه اي از مس��ائل مبتا به س��اير توليدکنندگان خرد در ديگر 
نقاط کشور باشد، توجه به نتايج اين گزارش مي تواند در تحقق 
راهبرد »تولد و رشد بنگاه هاي خرد« حداقل در کان شهرهاي 
کشور موثر باشد. بر همين اساس، مطالعات تطبيقي در رابطه 
با تاسيس و رشد کسب و کارهاي خرد در ساير کشورها نشان 
مي ده��د م��واردي چون کاهش تقاضا در بازار، عدم توانايي در 
دستيابي به نقدينگي مورد نياز، سيستم هاي مالياتي پيچيده و 
شرايط ناپايدار اقتصادي، موانع توليد و توسعه کسب و کارهاي 

خرد هستند.
بر اس��اس انجام مطالعه ميداني با مصاحبه بيش از ۴۰ کس��ب 
و کار خرد در تهران، ۶۰ درصد مصاحبه ش��وندگان باال بودن 
ميزان اجاره ها، ۵۰ درصد رکود بازار و ۳۸ درصد ناعادالنه بودن 
ماليات ها را به عنوان مانعي مهم در برابر تاسيس و رشد کسب 

و کارهاي خرد عنوان کرده اند.
ساماندهي اجاره واحدهاي اقتصادي يا فراهم کردن مکان هايي 
ب��راي عرض��ه تولي��دات ايران��ي با هزينه کم توس��ط دولت و 
ش��هرداري، ت��اش در جهت عادالنه ب��ودن ماليات ها به ويژه 
ب��ا اج��راي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و ايجاد رونق 
اقتصادي و گس��ترش صادرات و صنعت گردش��گري با هدف 
ايجاد تقاضا از موارد پيشنهادي واحدهاي خرد مصاحبه شونده 

براي رفع موانع مذکور است.

پيشخوان

اقتصادكالن

اقتصاد همچنان در سيطره رکود قرار دارد. اين را در همه جاي 
جامع��ه ني��ز مي توان به خوبي لمس کرد. از وضع بيکاري، تورم، 
توزيع درآمد و نبود رونق در توليد گرفته تا کوچک شدن سفره 
خانوارها . درباره خروج از رکود نظرهاي متفاوتي ارائه مي شود 
و تاکنون بس��ياري از کارشناس��ان ديدگاه هاي خود را به عنوان 
نس��خه ش��فا بخش هر از گاهي ارائه مي کنند. اما براي خروج از 
رکودچه مولفه هايي نياز است. بر اساس مراکز آماري ، پژوهشي 
و همچنين نظر مش��ترک بس��ياري از کارشناس��ان اقتصادي و 
صاحب نظران ؛ اقتصاد ايران نياز به اصاحات س��اختاري دارد 
و باي��د رژي��م اقتص��ادي خود را تغيير ده��د. بر پايه اين موضوع، 
در صورت اصاحات س��اختاري ، اقتصاد داراي ش��کل و شمايل 
مختص به خود خواهد شد. البته در اين مورد بعضي ها اين را به 

اقتصاد مقاومتي الصاق مي کنند.
اين اقدام از طريق اصاح قيمت هاي نس��بي که سال هاس��ت 
مشکات جدي براي اقتصاد کشور ايجاد کرده است، امکان پذير 
خواهد بود. و در مرحله بعد، اصاح نظام بانکي بود، زيرا سيستم 
بانکي کشورمان مخل توليد و سرمايه گذاري است. بعد اصاح 
نظام گمرکي اس��ت که يکي از راه هاي کاهش کاالي قاچاق 
اس��ت. اما براي خروج از رکود در کنار اصاحت س��اختاري بايد، 
راهکارهاي کوتاه مدت و ميان مدتي براي اقتصاد ارائه کرد. به 
اعتقاد بس��ياري از کارشناس��ان، دولت بايد درآمدهاي ارز خود را 
شفاف سازي کند و صادرات غير نفتي نيز توسعه يابد و اين بايد 

از طريق سرمايه گذاري ها رشد پيدا کند.
*فرآيندهاي غيرکارآمد در حوزه صادرات ���

بخش��ي از افزايش قيمتي که به توليد کننده ها وارد مي ش��ود از 

ناحيه سياست هاي اقتصادي دولت است.
بهب��ود وضعي��ت تجارت خارجه کش��ور مثل تع��ادل در واردات 
و ص��ادرات، افزاي��ش ميزان صادرات کش��ور تا س��طح حداقل 
ميانگين صادرات، افزايش سهم کاالهاي ارزش افزوده، توقف 
خام فروش��ي، ارتقا س��هم صادرات کاال و خدمات فناوري باال و 

افزايش ش��يوه هاي متنوع فعاليت تجارت خارجه کش��ور با توجه 
به موقعيت ژئوپلتيکي کشور وحوزه هايي مثل سوآپ و ترانزيت 
يک تغيير س��اختارهاي اساس��ي را در اقتصاد به وجود مي آورد 
ک��ه در واق��ع هم��ان نهادينه کردن يک اقتصاد درون زاي برون 

نگر است.

آنچ��ه ک��ه فرآيندهاي غيرکارآمد در حوزه صادرات ايجاد کردند 
موجب افزايش هزينه براي صادرکننده ها شده است و شايد رفع 
اي��ن موان��ع ي��ک جهش قابل توجهي را در حوزه صادرات و فتح 

بازارهاي جهاني در اقتصاد ما فراهم آورد.
در کشور قيمت کاالهاي توليد داخلي هرساله ده الي ۱۵ درصد 
افزاي��ش پي��دا مي کن��د و اين يعني هزينه در بخش توليد تعميق 
مي ش��ود. صادرات نياز به زيرس��اخت قوي دارد اما طي ۱۵ سال 

اخير همواره سهم بودجه عمراني ما روبه کاهش بوده است.
��� داشتن درآمد ارزي شفاف

يکي ديگر از راهکارهاي برون رفت از رکود اقتصادي، داش��تن 
درآمد ارزي شفاف و مناسب است. براي اين موضوع بايد صادرات 
غير نفتي را توس��عه داد. براي افزايش صادرات غير نفتي، بايد 
وام هاي ارزان قيمت در اختيار بخش کش��اورزي و صنعت قرار 

گيرد تا بتوانند قيمت تمام شده را کاهش دهند. 
موضوع ديگر آنکه بايد دولت نظارت خود را افزايش دهد، و در 
نقطه مقابل آن تصدي گري را کاهش دهد. اين امر باعث مي شود 
که بخش خصوصي اقتصاد را رو به جلو حرکت دهد و حتي در اين 

مواقع نيازي به تزريق نقدينگي از طريق بانکها نيست.
��� کيفيت توليد مد نظر قرار گيرد

قرارگي��ري کاالي ايران��ي در س��طح بازارهاي جهاني را موجب 
بازگش��ت تولي��د کنندگان به بازار داخلي دانس��ت.محصوالت 
داخلي بايد با کيفيت توليد شوند و توليدکنندگان ملزم به ارتقاي 
کيفيت محصوالت خود باشند. قرارگيري کاالي ايراني در سطح 
بازارهاي جهاني را موجب بازگش��ت توليد کنندگان به عرصه 

بازار داخلي است.

»تجارت«بررسیمیکند؛

راهکارهایخروجازرکود

الگويمصرفيشهرونداندرسامانههايپرداخت۷۲درصدتبصرههايبودجه۹۶تکرارياستنرخدالربه۳۸۸۰تومانرسيد
ب��ر اس��اس اع��ام بان��ک مرک��زي، 
ن��رخ فروش اس��کناس دالر از س��وي 
صرافي ه��اي منتخ��ب اي��ن بانک در 
 ۳۸۸۰ دی،   2۰ کاري  روز   پاي��ان 

تومان بود.
ب��ه گ��زارش تج��ارت، بر اس��اس اطاع��ات خري��د و فروش 
ارز صرافي ه��اي مج��از در س��امانه نظارت ارز )س��نا( به آدرس 
www.sanarate.ir متوس��ط ن��رخ خري��د معام��ات نقدي 
اس��کناس دالر آمري��کا از س��اعت ۸:۰۰ ت��ا ۱۷:۰۰ )2۰ دي 
م��اه ۱۳۹۵( براب��ر ب��ا ۳۹,2۹۹ ري��ال و متوس��ط نرخ فروش آن 
 براب��ر ب��ا ۳۹,۳۱۵ رالد اس��ت. همچنين ن��رخ پايان روز 2۰ دی
 فروش اسکناس دالر توسط صرافي هاي منتخب بانک مرکزي 

۳۸,۸۰۰ رالش بوده است.

به صورت تقريبي ۷2 درصد از تبصره ها و 
بندهاي اليحه بودجه سال ۱۳۹۶ مشابه 
تبصره ها و بندهاي قانون بودجه س��ال 
۱۳۹۵ کل کشور است. به گزارش تجارت 
، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومي با 

اعام اين مطلب که هدف از تهيه اين گزارش فراهم آوردن زمينه 
مقايسه بهتر ماده واحده و تبصره هاي اليحه بودجه سال ۱۳۹۶ 
با ماده واحده و تبصره هاي قانون بودجه س��ال ۱۳۹۵ کل کش��ور 
است، افزود: مجموع احکام در قالب ماده واحده و تبصره هاي اليحه 
بودجه سال ۱۳۹۶ ، ۸۷ مورد است که ۶۳ مورد از آنها مشابه قانون 
بودجه سال ۱۳۹۵ است. بر اساس اين گزارش به صورت تقريبي 
۷2 درصد از تبصره ها و بندهاي اليحه بودجه سال ۱۳۹۶ مشابه 

تبصره ها و بندهاي قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور است.

مع��اون بان��ک مرکزي گف��ت: بانک 
مرک��زي در س��امانه هاي خود، الگوي 
مصرف��ي ميليون ها ش��هروند جامعه 
را دارد که اطاعات در بس��تر ش��فاف 
قابليت اس��تفاده در بسياري از تصميم 

گيريها را دارد. به گزارش تجارت ، علي کرمانش��اه با اش��اره به 
داده هاي موجود در س��امانه هاي پرداخت بانک مرکزي گفت: 
امروزه اطاعات و دانش، منبع قدرت است و هر اندازه اطاعات 
دقيق تري داش��ته باش��يم قدرت تصميم گيري تاثيرگذارتري 

خواهيم داشت.
معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي افزود: ما در سامانه هاي 
پرداخت خود، الگوي مصرفي ميليون ها شهروند جامعه را داريم 
که اين اطاعات در بستر شفاف و دموکراتيک قابليت استفاده 

در بسياري از تصميم گيري ها را داراست.

آ  تاسيس شعبه شركت خارجى دانيلى اند سى اوفيشينه مكانيشه اس پ 
درتاريخ 1395,07,12 به شماره ثبت 3116 به شناسه ملى 14006215274 
ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع 
عموم آگهى ميگردد. - نام و نوع شركت مادر : شركت سهامى“ دانيلى اند 
سى او فيشينه مكانيشه اس پ آ " - مركز اصلى شركت مادر و نشانى كامل 
آن: ايتاليا -بوتريو، (UD)، وايا نازيوناله، شماره 41، كد پستى 33042 - 
 : ايتاليا - مقدار سرمايه شركت و تقويم شده آن به دالر  تابعيت شركت: 
معادل  دالر  662ر698ر90  معادل  يورو  566ر304ر81  تقاضا  تاريخ  در 
778ر175ر147ر836ر2 ريال - تاريخ و محل ثبت شركت مطابق قوانين 
كشور اصلى : ايتاليا- اتاق بازرگانى، صنايع، حرفه ها و كشاورزى اودينه- 
نزد كدام مقام صالحيتدار  اداره ثبت شركت ها- مورخ 30ر11ر1374 - 
اداره  اودينه  و كشاورزى  بازرگانى، صنايع، حرفه ها  اتاق  ثبت شده است: 
ثبت شركت ها - موضوع شركت مادر : ساخت، بازاريابى و فروش كارخانجات، 
مراكز صنعتى، ماشين آالت، تجهيزات جانبى و قطعات تكميلى، توليد محصوالت 
با فلزات و سازه هاى فلزى، متالوژيكى، مهندسى  و ارائه خدمات در رابطه 
پردازش مراكز صنعتى و بطوركلى فعاليت در زمينه هاى مكانيك، مى باشد.

( بقيه موضوع طبق اساسنامه شركت مادر) - نوع فعاليت شعبه شركت در 
ايران : : مطالعه و بررسى بازار و ارائه گزارش به دفتر مركزى جهت فعاليت 
ها و اهداف اين شركت طبق اساسنامه و بررسى امكانات سرمايه گذارى در 
نماينده  نشانى  و  نام   - اهداف شركت  چارچوب  در  ايران  اسالمى  جمهورى 
عمده شركت در ايران:آقاى آرماندو كونزاتى تبعه ايتاليا فرزند ماريو دارنده 
به   72655632 شماره  به  فراگير  كد  و   YA  4488857 شماره  گذرنامه 
گلديس 14، پالك  نبش  مرزداران، خ سرسبز جنوبى،  بلوار  تهران،  نشانى: 
28، واحد 4 كدپستى 1464654564 - نشانى كامل شعبه شركت در ايران 
:تهران، بلوار مرزداران، خ سرسبز جنوبى، نبش گلديس 14، پالك 28، واحد 
4 كدپستى 1464654564 - اختيارات نماينده عمده به موجب اختيار نامه 
شماره 41028مورخ 1395,2,14 تاييد شده توسط سركنسولگرى جمهورى 
اسالمى ايران -ميالن به نماينده عمده به شرح ذيل مى باشد : 1- حل و فصل 
كليه مسائل ناشى از فعاليت شعبه شركت دانيلى اند سى اوفيشينه مكانيشه 
اس پ آ در ايران 2- استخدام و اخراج كليه كارمندان شعبه شركت 3- 
امضاء، تهيه پيش نويس و اجراى قراردادها، تفاهم نامه ها و گونه سند و 
مدركى از هر قبيل در رابطه با فعاليت هاى شعب شركت در حدود تعيين 
شده توسط شركت مادر، طبق شرايط مورد توافق طرفين آن 4- درخواست 
دريافت خطوط اعتبارى و بطور كلى وام از بانك ها جهت انحاء تصرفات، افتتاح 
حساب نزد هر يك از بانك ها و استفاده از حساب هاى مزبور و بستن آن 
بنام شركت، همچنين امضاء چك هاى صادره از حساب هاى مزبور بنام شركت 
5- دريافت، امضاء و صدور رسيد هاى معتبر در قبال وجوهى كه در راستاى 
وظايف محوله در اختيار نامبرده قرار خواهد گرفت 6- فروش، خريد، اجاره 
استفاده  مورد  غيره)  و  وانت  و  اتوبوس  ها،  ماشين   ) نقليه  وسائط  كردن 
توسط شعبه 7- نمايندگى شركت نزد مقامات گمركى در ايران و انجام كليه 
كردن  وارد  قابل  كه  تجهيزاتى  و  مواد  كاالها،  ترخيص  تشريفات الزم جهت 
جهت انجام فعاليت هاى شركت مى باشد، درخواست صدور مجدد هريك از 
اقالم فوق كه قابل صادر كردن بصورت موقت مى باشد و بطور كليه انجام 
كليه تشريفات مربوطه 8- نمايندگى شركت نزد كليه مقامات قضائى و دادگاه 
ها يا هيئت هاى داورى در ايران و دفاع از حقوق و منافع شركت، پيگيرى 
و شركت در جلسات مربوطه تا مرحله نهائى در هر قسم از دعاوى مربوط به 
منافع شركت و انجام كليه اقدامات الزم و ضرورى در رابطه با مراتب مذكور 
در فوق اعم از پذيرش هرگونه ادعا، صلح و سازش به طريق دوستانه و اداى 
سوگند 9- نمايندگى شركت نزد مقامات دولتى، سازمان هاى دولتى، نهادهاى 
عمومى، بخش هاى عمومى يا خصوصى يا مختلط، و انجام كليه اقدامات الزم كه 
جهت فعاليت شركت الزم و ضرورى باشد 10- مضافاً، اختيار تعيين يا عزل 
وكالى دادگسترى در حدود اختيارات تفويض شده به نامبرده كليه اقدامات 
وكيل مزبور در حدود وكالتامه حاضر بطور كامل مورد قبول و تاييد شركت 

طبق الزامات قانونى مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (15511)

مسئوليت  با  صنعت  سايا  سها  مهندسى  و  فناورى  شركت  تغييرات  آگهى 
محدود به شماره ثبت 455150 و شناسه ملى 14004103631 به استناد 
ذيل  تصميمات   1395,06,15 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه 
اتخاذ شد : - اساسنامه جديد مشتمل بر 27 ماده و 4 تبصره بصويب رسيد 

و جايگزين اساسنامه قبلى گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (15512)

خواندگان   طرفيت  به  دادخواستى  كالئى   محبوبه  وكالت  با  جويان  به  مريم  خواهان  
تنظيم سند  و  به فك رهن  الزام  به خواسته  بانك مسكن   و  آزادانى  امينى  داريوش 
رسمى ملك   تقديم  دادگاههاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران واقع در تهران خ 
دماوند خ وحيديه مجتمع قضايى شهيد مدرس ارجاع و به كالسه  ثبت گرديده كه وقت 
المكان بودن  رسيدگى آن 95/11/30 و ساعت  9تعيين شده است به علت مجهول 
خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/120006    منشى   دادگاه حقوقى شعبه 83دادگاه عمومى حقوقى شهيد  مدرس  تهران

 خواهان سيد محمد مير محمدى با وكالت كرامت اميرى دومارى   دادخواستى به طرفيت 
خوانده منوچهر صديقى  به خواسته   تائيد اقاله تقديم  دادگاههاى عمومى شهرستان 
تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 83 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
مدرس تهران واقع در تهران خ دماوند خ وحيديه مجتمع قضايى شهيد مدرس ارجاع و 
به كالسه  ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 94/12/1 و ساعت  9تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/120005    منشى   دادگاه حقوقى شعبه 83دادگاه عمومى حقوقى شهيد  مدرس  تهران

حسينى  وحيد  سيد  خوانده  تجديدنظر  به  خواه  تجديدنظر  دادخواست  ابالغ  آگهى   
جهت تبادل لوايح  در خصوص تجديدنظر خواهى محمد طللوع زرين نسبت به دادنامه 
950549 صادره از اين شعبه بدينوسيله به وسيله اين آگهى و به درخواست تجديدنظر 
خواه به جنابعالى ابالغ ميگردد با مراجعه به دادگاه حقوقى شعبه 83 دادگاه شهيد مدرس 
واقع در خ دماوند ايستگاه وحيديه مجتمع قضايى شهيد مدرس دادخواست و ضمائم 
تجديدنظر خواه را تحويل و طبق ماده 346 ق آ د م و با مطالعه آن چنانچه در اين خصوص 
نفيا و اثباتا پاسخ و مطلبى داريد آن را كتبا ظرف ده روز از تاريخ چاپ روزنامه به اين 
شعبه بعنوان تبادل لوايح ارسال تحويل نماييد در غير اينصورت پرونده با همين كيفيت 

به دفتر كل دادگاههاى تجديدنظر تهران ارسال خواهد شد. 
تهران  حقوقى  دادگاه   83 شعبه  دفتر  مدير     110/120004  

  - رسيدگى  وقت   950766 پرونده   كالسه  خوانده   به  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى 
95/12/2 ساعت 9:30 خواهان –  نرگس جليل وند  خوانده –  غفار مختارى  خواسته 
–  اعسار از هزينه ها يدادرسى و غيره  خواهان دادخواستى تسليم دادگاههاى عمومى 
ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده  نموده كه جهت رسيدگى به شعبه221   
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز  بعلت مجهول 
ماده 73 قانون آد م مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير اال نتشار آگهى مى شود 
تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت 

رسيدگى حضور ميرساند . 
تهران  حقوقى  دادگاه     221 شعبه  دفتر  مدير     110/120002   

خواهان  سيد سيامك هاشمى   دادخواستى به طرفيت خوانده  غالمرضا سهرابى انبوهى  
به خواسته  الزام به اخذ پايان كار و تسليم مبيع مالى غير منقول و مطالبه خسارت و 
تنظيم سند  به  الزام  و  تفكيكى  اخذ صورتمجلس  به  الزام  و  دادرسى  مطالبه خسارت 
به  نموده كه جهت رسيدگى  تهران  رسمى ملك   تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان 
شعبه 124 دادگاه خانواده تهران واقع در تهران شهرزيبا خ مخابرات  جنب كانون اصالح 
و تربيت مجتمع قضايى شهيد مفتح ارجاع و به كالسه  9509982163900496 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 95/11/30  و ساعت  9 تعيين شده است به علت مجهول 
دادرسى  آيين  قانون  ماده 73  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المكان 
نوبت در يكى  امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك  انقالب در  و  دادگاههاى عمومى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
تهران مفتح    شهيد  خانواده  214دادگاه  شعبه   دفتر  مدير      110/120000   

خواهان  سيد حسين مير صانع دادخواستى به طرفيت خوانده   شركت شكوفاى نويد 
فجر با مسئوليت محدود و مسعود صابريان و حسين حجازى سنجابى به خواسته  مطالبه 
وجه چك و تامين خواسته و اعسا راز پرداخت هزينه دادرسى و مطالبه خسارت تاخير 
تاديه و مطالبه خسارت دادرسى تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان تهران نموده كه 
جهت رسيدگى به شعبه  154 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران 
واقع در تهران بزرگراه شهيد محالتى خ ابوذر جنوبى مجتمع شهيد محالتى ارجاع و به 
و   95/12/4 آن   رسيدگى  وقت  كه  گرديده  9509980231900437ثبت  كالسه  
ساعت 9  تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد. 
تهران محالتى  حقوقى  عمومى  154دادگاه  شعبه  دبير      110/120843   

خواهان  احمد فراهانى دادخواستى به طرفيت خوانده  محمدرضا سليمى و رسول عباسى   
به خواسته  مطالبه خسارت دادرسى و تخليه تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان تهران 
مجتمع قضايى شهيد  حقوقى  عمومى  دادگاه  به شعبه 154   كه جهت رسيدگى  نموده 
شهيد  مجتمع  جنوبى  ابوذر  خ  محالتى  شهيد  بزرگراه  تهران  در  واقع  تهران  محالتى 
محالتى ارجاع و به كالسه 9509980231900300 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن  
95/12/3 و ساعت 11:30  تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 
  110/120842    منشى دادگاه حقوقى شعبه 154دادگاه عمومى حقوقى محالتى تهران

كاظم  دعوى  خواهان  تقديمى  دادخواست  حسب  زاده   رضا  بهروز  بنام  دادنامه  ابالغ 
صباغى فرزند عباسعلى با وكالت سهيال شجاعى به طرفيت خوانده دعوى بهروز رضا زاده 
–موسسه مالى اعتبارى ثامن االئمه با وكالت حميده رزمى به خواسته رفع اثر از اموال 
توقيفى منقول نظر به اينكه خواهان در اقامه ادعاى خود ادله اثباتى مدارك و مستندات 
ابراز و اقامه ننموده است و بيان اين ادعا كه دليل و مدركى دال بر اثبات ادعاى خود 
ابراز و اقامه ننموده است فاقد اثبات دعوى مى باشد لذا دادگاه مستندا به ماده 197 
قانون آئين دادرسى مدنى با امعان نظر به امر كه اگر كسى مدعى حقى يا دينى بر ديگرى 
باشد بايد آن را اثبات كند بنابراين دادگاه با مجموعه محتويات و مندرجات پرونده حكم 
نمايد راى صادره حضورى و ظرف بيست  به بى حقى و بطالن دعوى صادر و اعالم مى 
روز پس ا ز تاريخ ابالغ در دادگاههاى محترم تجديدنظر استان تهران قابل تجديدنظر 

خواهى است . 
تهران  عمومى  دادگاه   47 شعبه  رئيس     110/120841  

 دادنامه پرونده كالسه 9509980231300151 شعبه 148 دادگاه عمومى حقوقى 
 9509970231300943 شماره  نهايى  تصميم  تهران  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع 
خواهان-پروين مهدوى پور فرزند محمدرضا با وكالت سيد حمزه عظيمى فرزند سيد 
– –حسن فرمانى فرزند اسداله  اشرف  خواندگان-ابوالفضل فرمانى فرزند اسداله 

كوتر يوسفى قره شيران فرزند چراغعلى –حسين فرمانى فرزند اسداله –اباذر فرمانى 
–اصغر  اسداله  فرزند  فرمانى  –جعفر  اسداهللا  فرزند  فرمانى  –ايران  اسداله  فرزند 
فرمانى فرزند اسداله –معصومه فرمانى فرزند اسداله  خواسته ها –مطالبه خسارت 
–مطالبه خسارت دادرسى راى دادگاه –در خصوص دعوى سيد حمزه عظيمى به وكالت 
و  فرمانى  شيران-حسين  قره  يوسفى  كبوتر  طرفيت  به  پور  مهدوى  پروين  طرف  از 
به  فرمانى  همگى  شهرت  –ايران  –اصغر-حسن-اباذر-جعفر-معصومه  ابوالفضل 
خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهاى روز يك قطعه زمين تجارى به مساحت 150 
متر مربع به لحاظ احراز فساد عقد بيع با جلب نظر كارشناسى و خسارات دادرسى با 
توجه به محتويات پرونده و اظهارات وكيل خواهان و مالحظه مبايعه نامه و وكالت نامه 
هاى پيوست و دادنامه قطعى شماره 94894 مورخه 94/10/29 شعبه 151 دادگاه 
نظر  مورد  شده  تحويل  ملك  اينكه  و  مبيع  ر  د  اشتباه  احراز  و  تهران  حقوقى  عمومى 
خواهان نبوده و خواندگان ضمن انعقاد عقد بيع بوده است و با توجه به اينكه مبايعه 
نامه مذكور ابطال گرديده و نظر به احراز و اثبات فساد عقد بيع دادگاه جهت تعيين 
بهاى روز ملك و پرداخت خسارت وارده و به خواهان موضوع را به كارشناسى ارجاع 
و  اظهارات  نظريه مورخه 95/9/20 ضمن بررسى و استماع  و كارشناس منتخب طى 
اعالم  ريال   9500000000 مبلغ  به  را  موصوف  ملك  تجارى  ارزش  خواهان  ادعاى 
نموده است كه به نظريه دادگاه و نظريه كارشناسى با اوضاع و احوال محقق و معلوم 
قضيه مغايرتى ندارد و نظر به اينكه خواندگان هيچگونه ايراد و دفاعى به عمل نياورده 
اند بنابراين دعوى خواهان وارد و ثابت تشخيص و به استناد مواد 198-519 قانون 
آئين دادرسى مدنى و ماده 391 قانون مدنى حكم به محكوميت خواندگان به پرداخت 
مبلغ 9500000000 ريال بابت ارزش روز يك قطعه زمين تجارى به مساحت 150 
ريال هزينه  مبلغ 16390000  پرداخت  و  نامه 91/8/21  مبايعه  مربع موضوع  متر 
دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد 
وكيل خواهان مكلف است بعد از قطعيت دادنامه و قبل از صدور اجرائيه نسبت به 
پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسى اقدام نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز 

قابل واخواهى در اين دادگاه است . 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   148 شعبه  رئيس     110/120839  

 آگهى ابالغ دادخواست تجديدنظر خواه به تجديدنظر خوانده  شهرام توكلى يركى   در 
خصوص تجديدنظر خواهى  فاطمه احمدى در پرونده كالسه 950466  نسبت به دادنامه 
950812 صادره از اين شعبه ب214 دادگاه حقوقى تهران و با توجه به مجهول المكان 
بودن شما ضمن انتشار يك نوبت آگهى د ر جرايد كثيراالنتشار كه به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى صورت مى گيرد به شما ابالغ مى شود ظرف مدت حداكثر 
ده روز از تاريخ نشر آگهى با مراجعه به شعبه 214 دادگاه حقوقى تهران واقع در شهر 
زيبا خ مخابرات جنب كانون اصالح و تربيت مجتمع قضائى شهيد مفتح نسبت به دريافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و عندالزوم تقديم اليحه دفاعيه خود اقدام نمايد بديهى 
است در صورت عدم مراجعه و مضى فرجه قانونى پرونده عينا به مرجع تجديدنظر ارسال 

خواهد شد. 
تهران  حقوقى  214دادگاه  شعبه  دفتر  مدير     110/119996  

خواهان  محمد توكلى  دادخواستى به طرفيت خوانده  ميثم اكبرى   به خواسته  دستور 
الزام به فك پالك خودرو  تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان تهران نموده  موقت و 
خ  شهرزيبا  تهران  در  واقع  تهران  خانواده  دادگاه   127 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه 
كالسه   به  و  ارجاع  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع  تربيت  و  اصالح  كانون  جنب  مخابرات  
9509982164200711 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن  95/12/4 و ساعت  9 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
تهران مفتح    شهيد  خانواده  دادگاه   217 شعبه  دفتر  مدير      110/119991   

 تاريخ رسيدگى 95/9/24 شماره پرونده 27100694 شماره دادنامه 27100765-
95/9/30 مرجع رسيدگى شعبه 171 شوراى حل اختالف منطقه 4 تهران  خواهان-
–الزام به  لو  خواسته  –امير خدابنده  –ابوالفضل نصيرى  سيد عبداله قادرى خوانده 
 33 ايران   12 ى   132 انتظامى  پالك  شماره  به  پارس  پژو  خودرو  رسمى  سند  تنظيم 
گردشكار –خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه 
پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق 
العاده دادگاه به تصدى امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس 
از شور و تبدال نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد  
راى قاضى شورا –در خصوص دعوى سيد عبداله قادرى به طرفيت ابوالفضل نصيرى و 
امير خدابنده لو به خواسته تقاضاى الزام به تنظيم سند يك دستگاه خودرو پژو پارس به 
شماره پالك انتظامى 132 ى ايران 33 با توجه به مجموع محتويات پرونده و قرار داد فى 
ما بين مبايعه نامه تاريخ 88/12/11 ضمن پرونده و نظر به اينكه ابالغ قانونى به خوانده 
از طريق نشر آگهى اعالم گرديده  در جلسه حضور ندارد و هيچگونه دفاعيات و اليحه 
اى به شورا اعالم و ارسال ننمودن و طبق استعالم پليس راهور ناجا اخرين مالك خودرو 
مذكور را امير خدابنده لو اعالم كردند لذا طبق مستندات دعوا متوجه خوانده رديف اول 
ابوالفضل نصيرى نيست به استناد ماده 89 قانون آئين دادرسى مدنى ناظر بند 4 ماده 
84 همان قانون قرار رد دعوى نسبت به ايشان صادر مى گردد و خوانده رديف دوم امير 
خدابنده لو به استناد مواد 198-قانون آئين دادرسى مدنى محكوم به الزام به تنظيم 
سند يك دستگاه خودرو پژو پارس به شماره انتظامى 132  ى 12 ايران 33 مى گردد 
راى صادره غيابى مى باشد و بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و 

پس از بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى تهران مى باشد. 
تهران   4 منطقه  اختالف  حل  شوراى   171 شعبه     110/119988  

خواهان  مريم غفارى   دادخواستى به طرفيت خوانده  رفعت صولتى  به خواسته  الزام 
به تنظيم سند ملك و خسارت دادرسى تقديم  دادگاههاى عمومى شهرستان تهران نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه  108دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى  عدالت  تهران 
واقع در تهران  ميدان تجريش خ فناخسرو پ 73 مجتمع قضايى عدالت تهران ارجاع 
و به كالسه  940666 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن  96/2/9 و ساعت  9 تعيين 
شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
  110/120844   منشى دادگاه حقوقى شعبه 108دادگاه عمومى حقوقى  عدالت  تهران

 اجرائيه  بموجب دادنامه شماره 9409972161201107 صادره از شعبه 47 دادگاه 
عمومى كه قطعى گرديده محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 1330000000 
ريال از بابت اصل خواسته با احتساب كامل خسارات دادرسى و نيز به پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت زمان اجراى حكم در حق محكوم له پرداخت 

گردد و ضمنا پرداخت نيم عشر اجرايى د ر حق دولت بعهده محكوم عليهما ميباشد. 
تهران  حقوقى  دادگاه   47 شعبه  دفتر  مدير      110/120840  

 نايب رييس اول مجلس گفت : بانک مرکزي بايد انتظارات 
خود را از مجلس ش��وراي اس��امي و دولت به ش��کل شفاف 
بيان کند، درعين حال وجود برنامه ريزي راهبردي را الزمه 
دستيابي به اهداف و چشم انداز ها دانست. به گزارش تجارت 
به نقل از بانک مرکزي، »مس��عود پزش��کيان« روز دوش��نبه 
ب��ه همراه »مهدي فقيه��ي« رييس دفتر فناوري هاي نوين 
مرکز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��امي، براي ايجاد 
تعامل هاي سازنده تر بين بخش هاي مختلف دولت و مجلس، 
از بخ��ش فناوري ه��اي اطاعات بانک مرکزي بازديد کرد. 

وي همچنين با »علي کرمانشاه« معاون فناوري هاي نوين، 
»حسين نقره کار شيرازي« معاون حقوقي و »ناصر حکيمي« 
مدي��رکل فناوري هاي اطاع��ات و ارتباطات بانک مرکزي 
گفت وگو کرد. پزشکيان در اين ديدارها افزود: بانک مرکزي 
ابزارها و اختيارات قانوني را که براي ثبات پايدار مالي، اجراي 
سياس��ت هاي پولي و ارزي و پياده س��ازي نظام هاي پرداخت 

مطلوب الزم است، بايد با تعامل مطلوب تامين کند.

��� هجمه به بانک ها بدليل ناآگاهي از کارکرد سيستم بانکي
وي پيرامون هجمه هاي انجام ش��ده عليه ش��بکه بانکي در 
جامعه اظهار داش��ت: بس��ياري از هجمه به بانک ها، ناش��ي 
از دريافت نکردن تس��هيات و حاصل ناآگاهي از چگونگي 
کارکرد سيستم بانکي است. نايب رييس اول مجلس شوراي 
اس��امي افزود: در اي��ن زمين��ه بانک ها و بان��ک مرکزي به 
مهارت ه��اي برق��راري ارتباط براي آموزش متقاضيان، آحاد 

جامعه و مسئوالن و سياستگذاران نياز دارند. پزشکيان افزود: 
مجلس براي ايفاي نقش قانونگذاري و نظارتي خود، به ابزارها، 

شاخص ها و اطاعات نظارتي بانک مرکزي نياز دارد.
وي  ادام��ه داد: هنگامي ک��ه تصمي��م گي��ري ب��ر اس��اس 
اطاع��ات باش��د، قانونگ��ذاري و سياس��تگذاري ب��ه بهبود 
 وضعي��ت موج��ود منجر خواهد ش��د. وی تصريح کرد: يکي

 از اصلي تري��ن مش��کات بيش��تر س��ازمان ها، »نب��ود 
 چش��م ان��داز و برنام��ه راهب��ردي براي دس��تيابي به اهداف 

پيش بيني شده« است. 

بانک مرکزي انتظارات خود را از مجلس و دولت شفاف بيان کند


