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چهارشنبه 19 فروردین ماه 1394 سال یازدهم ـ شماره 2539 

واردات شکر همچنان ممنوع!
تفاهم - گروه اقتصادی: عبدا... حس��ینی، 
مدی��ر کل دفتر مق��ررات ص��ادرات و واردات 
سازمان توس��عه تجارت، نبود روابط کارگزاری 
بانک��ی را بزرگترین مش��کل صادرکنندگان در 
ش��رایط تحریم دانس��ت و گفت: این امر امکان 
مبادله پول با کش��ورهای ه��دف را غیرممکن 
ساخته است. بر این اساس با لغو تحریم ها نقل و 
انتقال پول تسهیل می شود. وی افزود: در شرایط 
تحریم یکی از دیگر از مشکالت صادرکنندگان 
عدم پذیرش ضمانت نامه های بانکی ایران است. 
وی تصریح کرد: الزام صادرکنندگان در مناقصات 
به استفاده از تجهیزات و ماشین آالت اروپایی و 
آمریکایی و اخذ روادید از دیگر مش��کالت این 
بخش است که با لغو تحریم ها برطرف می شود. 
حس��ینی، در ادامه چین، ام��ارات، کره، ترکیه و 
هند را پن��ج مبدأ عمده واردات کش��ور در 10 
ماهه س��ال گذش��ته عنوان کرد و گفت: چین، 
عراق، امارات، افغانس��تان و هند نیز پنج مقصد 
عمده صادرات در ای��ن بازه زمانی بوده اند.وی 
همچنین در خصوص اخباری مبنی بر آزاد شدن 
واردات ش��کر اظهار داشت: از ابتدای سال هیچ 
ابالغیه جدیدی مبنی بر آزاد شدن یا ممنوعیت 
واردات کاال از جمله شکر به گمرک نداشته ایم. 
ممکن است این تصمیم در این وزارتخانه جهاد 
کشاورزی گرفته شده باشد، ولی هنوز دستوری 

به ما اعالم نشده است.

 آمادگی روسیه و چین 
برای واردات میگو از ایران

تفاهم – گ��روه اقتصادی: محمود حجتی، 
رفع محدودیت های تعرفه های صادراتی را نیز از 
اولویت های وزارت جهادکشاورزی برای توسعه 
صادرات آبزیان دانست. وزیر جهادکشاورزی، با 
اشاره به ظرفیت خوب بازارهای اروپایی وچین 
برای صادرات میگو گفت: بازار روس��یه و چین 
برای جذب میگوی ایرانی فراهم است.وی با بیان 
اینکه اینکه بازار اروپا و امارات، چین و روس��یه 
بازار هدف مناسبی برای محصول میگوی کشور 
است، افزود: در سفرهای اخیر به چین و روسیه 
برای ایجاد زیرساخت های مناسب مبادالت مواد 
پروتئینی بین مقامات این کش��ور توافقنامه  هایی 
امضا ش��د. وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: در 
روسیه ساالنه ۲00 هزار تن میگو مصرف می شود 
و ایران از این بازار گس��ترده سهم ناچیزی دارد.  
حجتی، اظهار داش��ت: قرار است برای صادرات 
محصوالت دریایی قرنطینه حیوانی ایجاد شود تا 
بازار گسترده این کشورها به روی تولیدات آبزی 

کشورمان باز شود.

خرب روز

رشد 21 درصدی نرخ خرید تضمینی 
چای در سال جاری 

  ن��رخ خری��د تضمین��ی چای در س��ال 
جاری ۲1 درصد رش��د داش��ته اس��ت. هیات 
 دولت، قیمت خرید تضمینی برگ س��بز چای 
و پیله تر ابریش��م از کشاورزان و نوغانداران را 
برای س��ال زراعی جاری تصویب و برای اجرا 
به دس��تگاه های اجرایی اب��الغ کرد. به گزارش 
ایسنا، طبق اعالم سازمان چای کشور در گیالن 
مقایس��ه قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای 
و پیله تر ابریش��م در س��ال های زراعی گذشته 
و جاری به این گونه است که برگ سبز درجه 
یک که در س��ال زراعی گذشته، 18 هزار ریال 
ب��ود به ۲1 ه��زار و 800 ری��ال افزایش یافت. 
همچنین قیمت برگ سبز چای درجه دو از 10 
هزار ریال در س��ال زراعی گذشته به 1۲ هزار 
و 100 ری��ال با ۲1 درصد تغییر افزایش یافت. 
خرید تضمینی برگ س��بز چ��ای درجه یک و 
دو در س��ال زارعی جاری به ترتیب معادل ۲1 
هزار و 800 ریال و 1۲ هزار و 100 ریال تعیین 
می ش��ود. خرید تضمینی ه��ر کیلوگرم پیله تر 
ابریش��م برای س��ال زراعی جاری نیز به میزان 

151 هزار ریال تعیین شد. 

تولید با نرخ های فعلی سود بانکی 
توجیه ندارد

مجلس  صنای��ع  کمیس��یون  س��خنگوی 
شورای اس��المی گفت: ایجاد رونق در بخش 
تولی��د و خروج از رک��ود نیازمند کاهش نرخ 
سود تس��هیالت بانکی متناس��ب با نرخ تورم 
است. روح ا... عباسپور در گفت  و گو با فارس، 
اظهار داشت: برای ایجاد رونق در بخش تولید 
و خروج از رکود باید نرخ س��ود تس��هیالت 
بانک��ی کاهش یاب��د. وی ادام��ه داد: در حال 
حاضر بخش صنعت با مشکل تأمین نقدینگی 
روبرو است که برای حل این مشکل باید نرخ 
سود تسهیالت بانکی کاهش یابد.وی تصریح 
ک��رد: برخ��ورد نظ��ام بانکی با بخ��ش تولید 
انقباضی اس��ت و سیس��تم بانکی پاسخگوی 
پرداخت تس��هیالت به تولیدکنندگان نیس��ت.
س��خنگوی کمیس��یون صنایع مجلس با بیان 
اینکه در ش��رایط فعلی نرخ سود بانکی بسیار 
باال اس��ت، گفت: با این ش��رایط، تولید برای 
تولیدکنندگان س��ود ده نیست و ارزش افزوده 
الزم ایجاد نمی ش��ود.عضو کمیس��یون صنایع 
مجلس تأکید ک��رد: ایجاد رون��ق در تولید و 
خروج از رکود نیازمن��د افزایش گردش مالی 
در بخش تولید اس��ت که با کاهش نرخ سود 

بانکی محقق می شود.

خرب روز

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان بانک مس��کن ش��عبه منطقه آزاد چابهار به طرفیت رضا پورلک فرزند هرمزد به خواسته 
فس��خ قرارداد و تخلیه به این دادگاه ارائه و به کالسه 930398 شعبه اول حقوقی چابهار ثبت و 
برای مورخ 94/۲/17 ساعت 8 صبح وقت رسیدگی تعیین شده است. ازاینرو به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار 
کشور آگهی می شود تا خوانده از طریق آگهی ظرف مدت یکماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق 
الذکر جهت رس��یدگی در دادگاه حاضر شود در غیر اینصورت غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد شد و چنانچه بعد نیاز به نشر آگهی باشد یک نوبت و مدت آن ده روز می باشد. 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی چابهار- امیری 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
آگه��ی ابالغ وقت دادرس��ی به آقای ص��ادق عزیزی فرزند - در تاری��خ 94/1/16 خواهان آقای صمد 
امانی بطرفیت شما دادخواستی به خواسته مطالبه وجه تقدیم نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه 
9400۲3 ثبت و وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 94/۲/۲0 ساعت 9/30 وقت تعیین شده است. 
اینک به علت مجهول المکان بودن ش��ما و بدرخواست خواهان و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدن��ی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار آگهی و از ش��ما دعوت می ش��ود در 
جلسه فوق در شعبه هفتم شورای حل اختالف اردبیل مجتمع مرکزی حاضر و نسخه دوم دادخواست 
و ضمائ��م را دریاف��ت و هرگون��ه دفاع در مقابل دعوی اقامه ش��ده دارید؛ بنمایی��د در غیر اینصورت 

دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانونی را معمول خواهد نمود. 
دفتر شورای حل اختالف شهرستان اردبیل 

م الف 26

ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد  و اسالمی قائمشهر 
در اجرای ماده 115 قانون  آیین دادرس��ی کیفری آقای سید رضا براری به اتهام 
مزاحمت تلفنی در پرونده کالس��ه 931508 موضوع ش��کایت تحت تعقیب می 
باشد ابالغ می گردد ظرف یک ماه پس از نشر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی 
به این ش��عبه مراجعه نمایید بدیهی است در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی 
خواهد شد این آگهی در یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج و منتشر 

می شود. 
دادیار شعبه اول دادیاری قائمشهر- طاهری 

م الف 9702414 

ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد  و اسالمی قائمشهر 
در اج��رای ماده 115 قانون  آیین دادرس��ی کیفری خانم م��اری ولی زاده گلیردی به اتهام 
مزاحمت تلفنی و توهین از طریق پیام کوتاه در پرونده کالس��ه 930856 موضوع شکایت 
خانم رستمی تحت تعقیب می باشد ابالغ می گردد ظرف یک ماه پس از نشر آگهی جهت 
دفاع از اتهام انتس��ابی به این ش��عبه مراجعه نمایید بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور 
غیابا رس��یدگی خواهد ش��د این آگهی در یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار درج 

و منتشر می شود. 
دادیار شعبه دوم دادیاری قائمشهر

م الف 9702415 

مفقودی 
برگ کمپانی پژو پارس مدل 9۲ به شماره شهربانی 44 ایران 398 ص 54 به شماره موتور 
k 0۲69791 1۲4 به ش��ماره شاسی 695630 به نام محمد مومنی به ش.ش 1413  متولد 
63  ملی 053۲569091 فرزند محمد حس��ین مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط می 

باشد. 

مفقودی 
 سند کمپانی وانت مزدا مدل 1366 به شماره انتظامی 7۲8 ل 55- ایران 
7۲ شماره موتور 014716 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودی 
 سند کمپانی پیکان مدل 1370 به شماره انتظامی 418 ج 61- ایران 8۲ 
ش��ماره موتور 1۲317003989 مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

است. 

مفقودی 
 سند کمپانی وانت نیسان مدل 1364 بشماره انتظامی 968 ع ۲7- ایران 
6۲ شماره موتور 156480 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودی 
سند کمپانی وانت نیسان مدل 1365 به شماره انتظامی 186 ن 44- ایران 
44 شماره موتور 17۲15۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودی 
سند کمپانی وانت نیسان مدل 136۲ به شماره انتظامی 756 ع 94- ایران 
6۲ شماره موتور 04۲016 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودی 
سند کمپانی وانت نیسان مدل 1364 به شماره انتظامی 676 ع ۲6- ایران 
6۲ شماره موتور 1۲9586 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودی 
 سند کمپانی وانت پیکان مدل 1378 به شماره انتظامی 891 م 48- ایران 
7۲ شماره موتور 1151780105۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است. 

مفقودی 
 س��ند کمپانی پیکان مدل 1363 به ش��ماره انتظام��ی 859 ل 65- ایران 
7۲ ش��ماره موتور 1516۲۲9871 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است. 

مفقودی 
س��ند کمپانی پیکان مدل 1364 به شماره انتظامی 616 ط 34- ایران 7۲ 
ش��ماره موت��ور 14164078۲8 مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

است. 

مفقودی 
سند کمپانی وانت نیسان مدل 1364 به شماره انتظامی 15۲ ع 55- ایران 
6۲  شماره موتور 88878۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودی 
س��ند کمپانی وانت پیکان مدل 1378 به ش��ماره انتظامی ۲9۲ س 31- 
ایران 8۲ ش��ماره موت��ور 111517805383 مفقود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 

مفقودی 
س��ند کمپانی پیکان مدل 1359 به شماره انتظامی 674 ی 15- ایران 7۲ 
ش��ماره موتور 09060۲۲5934  مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

است. 

مفقودی 
سند کمپانی وانت نیسان مدل 1363 به شماره انتظامی 366 ع 46- ایران 
6۲ شماره موتور 13۲63۲ مفقود گردیده و از در جه اعتبار ساقط است. 

مفقودی 
س��ند کمپانی رنو مدل 1370 به ش��ماره انتظامی 347 ب 7۲- ایران 7۲ 

شماره موتور 044761 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

دادنامه 
پرونده کالسه 930998۲611۲0037۲ شعبه 1۲ دادگاه عمومی حقوقی کرج دادنامه شماره 

 930997۲611۲00949
خواهان: آقای عادل دالمی با وکالت آقای ش��هرام س��یار به نشانی تهران- شهرری- شهر 
ری بعد از میدان فرمانداری نرسیده به میدان شهرداری جنب کانون بسیج ساختمان الزهرا 

ط ۲ واحد 3 
خوانده آقای سیروس وکیلی به نشانی مجهول المکان 

خواس��ته ها: 1- مطالبه خس��ارت دادرسی ۲- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه 
چک 

رای دادگاه 
در خصوص دعوی آقای عادل دالمی فرزند جعفر با وکالت آقای ش��هرام سیار به طرفیت 
آقای س��یروس وکیلی فرزند نصرت اله به خواسته الزام خوانده پرداخت مبلغ یک میلیارد 
و س��یصد میلیون ریال بابت صدور یک فقره چک پرداخت نشده به شماره 49405۲47- 
93/3/۲5 عهده بانک پارس��یان ش��عبه رجایی ش��هر کرج بانضمام خسارت تاخیر تادیه و 
خس��ارات دادرس��ی، با توجه به محتویات پرونده نظر به تصویر مصدق چک مستند دعوا 
و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و با عنایت به اینکه خوانده علیرغم 
دعوت به دادرسی در دادگاه حضور نیافته و دفاعی در برابر دعوی مطروحه بعمل نیاورده 
اس��ت. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را در هیات مطروحه ثابت تش��خیص داده، مستندا 
ب��ه مواد ۲49، 313، 314 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصالح موادی از 
قانون صدور چک و قانون استفسار به تبصره الحاقی یاد شده و نیز مواد 50۲، 503، 519  
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به الزام خوانده به 
پرداخت مبلغ یک میلیارد و س��یصد میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و حق الوکاله وکیل 
خواهان طبق تعرفه و مبلغ چهل میلیون و یکصد و هشتاد و هشت هزار ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و نیز خسارات تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در چک مستند دعوا تا زمان وصول 
وجه آن وفق ش��اخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران. اعالمی 
از س��وی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رای ص��ادره غیاب��ی و ظرف ۲0 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 
انقضای مدت یاد ش��ده ظرف همان مدت قاب��ل تجدیدنظر  در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان می باشد. 
رئیس شعبه 12  دادگاه حقوقی کرج 
فیروز رنجبر 

م الف 18773 

آگهی دعوت به همکاری 
تعاونی مس��کن کارگران صنف نانوایان شهریار در 
نظر دارد اجرای محوطه س��ازی و لوله کش��ی گاز 
94 واحد مس��کونی واقع در س��ایت مس��کن مهر 
صفادش��ت را به افراد واجد ش��رایط محول نماید. 
ازاینرو واجدین ش��رایط مبلغ پیشنهادی را تا تاریخ 

94/1/31 می توانند به تعاونی ارائه نمایند. 

آگهی مزایده اموال منقول 
در پرونده کالس��ه 931300 بموجب اجرائیه صادره از ش��عبه 1001خانواده دادگستری مالرد، له خانم 
لیال میرزایی خوش نانی علیه آقای محمدرس��ول زحمت کش  محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت 
مبلغ ش��انزده میلیون تومان به عنوان اصل خواسته پنج درصد بابت هزینه های اجرایی در حق محکوم 
له و مبلغ 5 % نیم عش��ر دولتی صندوق دولت چون نامبرده در موعد مقرر قانونی، مفاد حکم را اجرا 
نکرده اس��ت. حس��ب تقاضای محکوم له اموال منقول محکوم بش��رح زیر به وسیله این مرجع توقیف 
و توس��ط کارشناس رسمی / خبره دادگس��تری ارزیابی گردیده است و مقرر است از مزایده در تاریخ 
94/۲/۲ از س��اعت 1۲ تا 1۲/30 در محل ش��عبه 1001 خانواده مالرد بفروش برس��د مزایده از قیمت 
ش��انزده میلیون تومان شروع می ش��ود و مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
قیم��ت مزایده بصورت وجه نقد یا چک بانکی )تضمین ش��ده( فی المجل��س از برنده مزایده دریافت 
می شود و الباقی وجه ظرف مهلتی که از سوی این مرجع تعیین می گردد و حداکثر یک ماه از تاریخ 
مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ به نامبرده تحویل خواهد ش��د در صورتیکه برنده مزایده در 
موعد مقرر بقیه بهای اموال را نیز دارد و پس از کسر هزینه مزایده بنفع ضبط و مزایده تجدید می گردد 
و در صورتیک��ه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل ش��ود مزایده فردای اداری س��اعت اداری در همان 

ساعت و مکان برگزار می گردد. 
ش��کایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ  فروش به دادگاه داده می ش��ود و 
قبل از مهلت مذکور با قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه )در صورت وصول شکایت( مال به خریدار تسلیم 
نخواهد شد ضمنا ضابطین می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی 

اجرا از اموال بازدید و اموال مورد مزایده و بهای آن بدین شرح است. 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری مالرد 
حسینی 

م الف 6553 

دادنامه 
دادنام��ه ش��ماره  م��الرد  دادگاه عموم��ی حقوق��ی شهرس��تان   ۲ پرون��ده کالس��ه 9۲0998۲660501909 ش��عبه 

 930997۲66050150۲
خواهان: خانم سمیه خانبلوکی فرزند قدرت اله به نشانی فردیس نسترن غربی ک شهید برنده پ 110 

خوانده : آقای هادی صیادی فرزند محمد به نشانی مجهول المکان 
خواسته: طالق به درخواست زوجه 

رای دادگاه 
در خصوص دادخواست خانم سمیه خانبلوکی فرزند قدرت بطرفیت آقای هادی صیادی فرزند محمد بخواسته صدور 
گواهی عدم امکان سازش بدین شرح که خواهان در جلسه دادرسی بیان داشت در سال 80 به عقد دائم خوانده درآمده 
اس��ت دارای یک فرزند دختر 10 س��اله می باش��م که خوانده وی را با خود برده اس��ت. و قریب به یکس��ال است که 
هیچگونه اطالع و آدرس��ی از وی ندارم و مرا مورد ضرب و ش��تم قرار می داد که گواهی پزشکی قانونی نیز ضم سابقه 
می باشد در عسر و حرج بوده و تقاضای طالق دارم . شهود تعرفه شده از ناحیه خواهان صحت اظهارات وی را تایید 
و تصدیق نموده اند. خوانده از طریق نشر آگهی به دادگاه دعوت ولیکن پاسخی به تقاضای خواهان نداده و دلیلی مبنی 
بر رد ادعای وی به دادگاه ارائه ننموده است. تالش داوران و دادگاه نیز در جهت انصراف زوجه از درخواستش میسور 
نگردیده و زوجه اصرار بر طالق دارد. بنابراین دادگاه به داللت تصویر مصدق س��ند نکاحیه پیوست دادخواست وجود 
علقه زوجیت دائم میان طرفین را احراز نموده  اس��ت. براین اس��اس دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده 
و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستندا به بند 8 عقدنامه و مواد 1130 
قان��ون مدن��ی و ماده واحده اصالحی مقررات مربوط به طالق و ش��رایط ضمن عقد نکاح که مورد توافق طرفین گرفته 
اس��ت. به زوجه اجازه داده می ش��ود تا با رعایت ش��رایط به یکی از دفاتر رسمی طالق مراجعه و خود را مطلقه نماید. 
1- زوجه کلیه حق  و حقوق مالی خود اعم از مهریه، نفقه  و اجرت المثل در حق خواهان بذل نموده است. ۲- زوجه 
در خصوص جهیزیه  ادعائی ندارد 3- زوجین دارای یک فرزند مش��ترک دختر می باش��ند که حس��ب اظهارات زوجه، 
زوج فرزند مش��ترک را با خود برده اس��ت. 4- حسب استعالم بعمل آمده از پزشکی قانونی بشماره 1704۲/93/م/1/17 
مورخ 93/10/18 زوجه باردار نمی باشد. نوع طالق خلعی و براساس شرایط ضمن عقد نکاح زوجه وکیل با حق توکیل 
به غیر قبول بذل و در جاری نمودن صیغه طالق می باش��د رعایت ش��رایط صحت طالق از جمله مفاد 1141- 1140- 
1135- 1134 از قانون مدنی بعهده مجری صیغه طالق می باشد اعتبار این گواهی از تاریخ رای قطعی به طرفین جهت 
مراجعه به دفتر ثبت طالق 3 ماه می باشد. رای صادره غیابی و ظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 

با انقضاء مهلت یاد شده قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد. 
دادرس شعبه 2 دادگاه حقوقی مالرد 

م الف 6555  

دادنامه 
ش��ماره  دادنام��ه  ک��رج  حقوق��ی  عموم��ی  دادگاه   30 ش��عبه   9۲0998۲613000987 کالس��ه  پرون��ده 

 930997۲613000596
خواهان: آقای مهدی نعمتی راد به نش��انی کرج محمدش��هر ش��هرک امام حسین قائم 4 غربی درب دو جنوبی 

ک پ 3184619185 
خوانده : آقای جواد خلج مجهول المکان 

خواسته : مطالبه 
رای دادگاه 

در خص��وص دع��وی آقای مه��دی نعمتی راد  فرزند یداله بطرفیت آقای جواد خلج فرزند حس��ن بخواس��ته 
مطالبه خس��ارت ناش��ی ضرر و زیان طبق نظریه کارشناس رسمی دادگس��تری به مبلغ 161/000/000 ریال و 
هزینه دادرسی دادگاه، بدین شرح که خواهان باختصار بیان نموده یکدستگاه اتومبیل سمند شماره به شهربانی 
68- 377 پ 57 طبق قرارداد اجاره پیوس��تی  از تاریخ 90/11/16 بصورت اجاره در اختیار خوانده قرار داده 
ام ولی خوانده اتومبیل مذکور را به اش��خاص غیر واگذار نموده و باعث واژگونی و خس��ارت شدید  خودرو 
گردیده و اکنون خواستار محکومیت خوانده را بشرح  ستون دادخواست دارم، دادگاه حسب محتویات پرونده 
نظر به مفاد دادخواس��ت تقدیمی و اظهارات خواهان و مالحظه اجاره نامه مورد اس��تنادی خواهان که حکایت 
از صحت ادعای خواهان داشته و برای سانحه تصادف طبق تامین دلیل صورت گرفته که از ناحیه شورای حل 
اختالف میزان خسارت ایجاد شده به اتومبیل مورد ادعا را 161/000/000 ریال تعیین و برآورد نموده و خوانده 
نیز علیرغم ابالغ اخطاریه در جلسه دادگاه حضور نیافته و دفاعی یا ایرادی در قبال دعوی مطروحه که حاکی 
از برائت ذمه وی باش��د اقامه و ارائه ننموده اس��ت علیهذا خواس��ته خواهان را مقرون به واقع دانسته و مستندا 
به مواد 198 و 515 از قانون آئین دادرس��ی در امور مدنی و مواد 1 و ۲ قانون مس��ئولیت مدنی و قائده تسبیب 
خوانده را به پرداخت مبلغ 161000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و مضافا به پرداخت مبلغ 3315/000 ریال 
بعنوان هزینه دادرس��ی ش��امل ابطال تمبر و تصدیق اوراق در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی 
محس��وب و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از گذشته مهلت مقرر 

قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان البرز می باشد. 
رئیس شعبه  30 محاکم عمومی حقوقی شهرستان کرج 
مرتضی نوری زاده 

م الف 18739 

دادنامه 
پرونده کالس��ه 9309981۲330006۲7 ش��عبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرس��تان قائمشهر دادنامه 

شماره 9409971۲31300016 
ش��کات: 1- خانم آمنه تقوی خانه سر فرزند عباس ۲- آقای محمد ولی اکبرزاده فرزند علی اصغر 3- 
خانم افسانه اکبرزاده فرزند محمد ولی 4- آقای موسی طالبیان فرزند عیسی همگی به نشانی شهرستان 

قائمشهر خیابان بابل ارغوان بن بست 1۲ منزل شخصی 
متهمین: 1- خانم شراره پورجمال ۲- خانم شهال ذاکر سلطانی همگی به نشانی مجهول المکان 

اتهام : فحاشی 
رای دادگاه 

پیرامون اتهام خانمها 1- ش��هال ذاکر سلطانی فرزند احمد ۲- شراره پورجمال فرزند مرتضی )مجهول 
المکان( مبنی بر فحاش��ی موضوع ش��کایت آقایان و خانمها 1- محمد ولی اکبرزاده فرزند علی اصغر 
۲- موس��ی طالبیان فرزند عیس��ی 3- آمنه تقوی خانه س��ر فرزند موس��ی 4- افس��انه اکبرزاده فرزند 
محم��د ولی با توجه به  محتویات پرونده ش��کایت ش��کات مذکور مالحظه گزارش و صورتجلس��ه 
مورخ 93/5/۲8 منعکس در صص 4-5-11 مرجع انتظامی مربوطه اظهارات گواهان تعرفه ش��ده مفاد 
کیفرخواس��ت صادره از ناحیه دادس��را- عدم حضور متهمان علیرغم نشر آگهی در جریان تحقیقات و 
رسیدگی دادگاه که عالوه بر عدم حضور الیحه ای جهت دفاع و تبرئه خویش تقدیم نکردند و وکیلی 
نیز معرفی نکردند در مجموع تا این مرحله از رس��یدگی بزه انتس��ابی به نامبردگان از نظر دادگاه محرز 
و مسلم تشخیص و عملشان منطبق است با ماده 608 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 مبحث 
تعزی��رات ناظ��ر به ماده 19 از قانون مذکور مصوب 139۲ هر یک از متهمان را به پرداخت یک میلیون 
ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف مهلت ده روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه سپس بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان مازندران می باشد. 
رئیس شعبه  105 دادگاه جزایی قائمشهر 

م الف 9702416 

حس��ام عقبایی، ریی��س اتحادیه مش��اوران 
امالک کش��ور  در خصوص ورود ش��رکت های 
لیزینگ اقم��اری دولتی به حوزه مس��کن گفت: 
ورود ش��رکت های لیزینگ اقماری دولتی باعث 
س��ودجویی در بازار مسکن شده و سبب افزایش 
قیمت در این بازار خواهد شد. وی در گفت وگو 
با ایسنا، اظهار کرد:  ورود مشاوران امالک مسکن 
کشور در بحث لیزینگ باید دنبال شود تا ما شاهد 
ورود لیزینگ های اقماری از نوع دولتی نباش��یم؛ 
زیرا مردم برای وام 50 میلیونی مسکن، 10 میلیون 
تومان به بانک مس��کن می دهند پ��س نباید بازار 
جدیدی با س��ودجویی های جدید به وجود آید. 
عقبایی، با اش��اره به اینکه در ح��ال حاضر 118 
هزار مشاور امالک دارای پروانه در کشور وجود 
دارد، افزود: ما در دو سال گذشته با صحبت هایی 
که با ش��ورای پ��ول و اعتب��ار و همچنین بانک 
مرکزی در خصوص شرکت های لیزینگ اقماری 
انج��ام داده ایم، جل��وی این س��ودجویی گرفته 
 ش��ده اس��ت، ولی امیدواریم مس��ئوالن وزارت 
راه و شهرس��ازی ب��ا همکاری مش��اوران امالک 
کشور مساله لیزینگ را به بخش خصوصی واگذار 
کنند. رییس اتحادیه مش��اوران امالک کشور در 
خصوص وضعیت بازار مس��کن در سال جاری 
نیز اظهار داش��ت: وضعیت بازار مس��کن کشور 
به طور کلی وابس��ته به سیاست گذاری قیمت ها 
و به خص��وص قیمت زمین اس��ت. وی تصریح 
ک��رد:  در ح��ال حاضر 75 ت��ا 90 درصد آن به 
مساله زمین وابس��ته است و مابقی آن وابسته به 
س��ازه ها و پروانه های س��اختمانی است. رییس 
اتحادیه مش��اوران ام��الک کش��ورهمچنین در 
خصوص قیمت ساختمان ها در شمال تهران نیز 
گف��ت: طی رکود دو س��اله ای ک��ه در وضعیت 
مسکن کشور ش��اهد بودیم ساختمان های شمال 

ش��هر تهران طی شش ماه سال 1393،  حدود 40 
درصد کاهش قیمت داشته اند و ما همچنین شاهد 
کاهش قیمت در س��اختمان های لوکس کش��ور 
 نی��ز بوده ایم که امیدواریم با تمهیداتی که وزارت 
راه و شهرسازی برای رونق ساخت و ساز انجام 
داده اس��ت، قیمت های ساختمان های لوکس نیز 
کاهش چشمگیری داشته باشد. وی با بیان اینکه 
مس��اله کاهش باالی 50 درصدی پروانه ساخت 
مسکن که از طریق مرکز آمار اعالم شده کاهش 
چش��مگیری در ساخت و سازها خواهد داشت، 
افزود: این مس��اله بیشتر باعث خروج سازندگان 
غیر حرفه ای س��اختمان از س��اخت و سازهای 
کش��ور ش��ده اس��ت و امیدواریم ب��ا تمهیداتی 
مانند برنامه مس��کن اجتماعی ک��ه وزارت راه و 
شهرسازی برای رونق س��اخت و ساز در کشور 
داش��ته ، ش��اهد رونق پروانه های ساخت و ساز 
در کشور باش��یم. رییس اتحادیه مشاوران امالک 
کش��ور همچنین در پای��ان درباره ط��رح دولت 
یازدهم با عنوان "مس��کن اجتماعی" یادآور شد: 
مس��کن اجتماعی باید با اقلیم شناسی، فرهنگ و 
نقطه یابی درست صورت بگیرد تا ما شاهد تکرار 

وضعیت مسکن مهر برای این مسکن نباشیم.

تفاهم - گروه گزارش: مهدی کرباس��یان، 
رییس هی��ات عامل ایمیدرو در نشس��ت خبری 
که با حضور رس��انه های بین المللی در س��الن 
کنفرانس ش��رکت فوالد آلیاژی ایران برگزار شد، 
از ثبت رکوردهای جدید در حوزه های مختلف 
اکتش��اف و حف��اری های اکتش��افی در کش��ور 
توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدن��ی ایران خبر داد. وی با ابراز خرس��ندی از 
دس��تاوردهای تیم هسته ای جمهوری اسالمی و 
همچنین پیشرفت های به دست آمده در شرکت 
فوالد آلیاژی ایران در اجرای طرح های توسعه ای 
گفت: بیانیه سوئیس دستاورد بزرگی برای کشور 
محس��وب می ش��ود و زمینه تامین مالی طرح ها 
را فراهم می س��ازد و بس��تر اجرایی آنها را باید 
سریعتر مهیا س��اخت. وی اظهار داشت: در سال 
گذش��ته می��زان اکتش��افات کش��ور از ۲05هزار 
کیلومت��ر مربع عبور کرد که این می��زان دو برابر 
وعده داده ش��ده برای برنامه اکتشافی و همچنین 
دو برابر رقم اکتش��افات انجام شده در 100سال 
گذشته محسوب می ش��ود. وی افزود: در حوزه 
حفاری های اکتش��افی نیز به ع��دد 1۲0هزار متر 
دست یافتیم که این میزان بهترین رکورد ایمیدرو 
در این بخش به ش��مار می آی��د. عالوه بر این با 
اکتش��افات انجام ش��ده در معدن مهدی آباد یزد، 
می��زان ذخیره باریت ای��ن ناحیه معدنی در حالی 
که تنه��ا ۲0 میلیون تن پیش بینی ش��ده بود، در 
اکتشافات سال 93 به رقم 100 میلیون تن رسید. 
رییس هی��ات عامل ایمیدرو با اش��اره ب��ه ارایه 
آمارهای جدید بانک مرکزی مبنی بر تاثیر بخش 
معدن  در رش��د اقتصادی کش��ور تاکید کرد: در 
حالی که سال 93 رشد اقتصادی کشور به محدوده 
3درصد رس��ید، بخش معدن 10.7درصد رشد به 
دس��ت آورد که این امر مره��ون زحمات فعاالن 

بخش خصوصی و دولتی و نیز سیاس��تگذاران و 
برنامه ریزان این حوزه و ایمیدرو است. کرباسیان، 
در ادامه به برنامه پرعیارسازی سنگ آهن در این 
سازمان اش��اره و تصریح کرد: این برنامه از سال 
گذشته از معدن جالل آباد زرند کرمان آغاز شده 
و به زودی در معادن دیگر نیز به اجرا در می آید. 
وی هدف از این برنامه را ایجاد مانعی برای خام 
فروشی سنگ آهن )کم عیار( از سال 95 ذکر کرد 
که در عین حال یکی از نیازهای طرح جامع فوالد 
برای دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تنی فوالد را 
برطرف خواهد کرد. معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، درباره س��رمایه گ��ذاری خارجی در 
معادن کشور نیز گفت: طرح تجهیز معدن سرب 
و روی مه��دی آباد ده ها س��ال معطل مانده بود 
که اواخر س��ال گذش��ته کنسرسیومی از شرکت 
های اس��ترالیایی،  عمانی و ایرانی تشکیل شد و 
عملیات اجرای آن در اس��فند ماه سال قبل آغاز 
ش��د. وی همچنین از فعال شدن طرح آلومینیوم 
جن��وب که با ظرفیت 300هزار تنی بزرگ ترین 
طرح تولید شمش این فلز در کشور به شمار می 
آی��د  خبر داد و گفت: از تیر م��اه جاری برنامه 

عملیات اجرای آن شروع می شود.

 سودجویی لیزینگ های دولتی 
در مسکن

ثبت رکورد حوزه های اکتشاف 
توسط ایمیدرو در سال گذشته

علی رغم کاهش تعرفه واردات پوش��اک به ویژه پوش��اک ترک 
که تعرفه آن به 90 درصد کاهش یافته اس��ت، مدیرکل دفتر نساجی و 
پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که این امر تاثیر 
چندانی بر واردات پوشاک نخواهد داشت و برای حل این معضل باید 
راه های ورود غیر قانونی پوشاک به ایران بسته شود. به گزارش ایسنا، در 
روزهای پایانی سال گذشته ولی ا... افخمی راد، رییس سازمان توسعه 
تج��ارت خبر از کاهش طبقات تعرف��ه ای از 14 به 10 طبقه داد که به 
تبع آن طبقه تعرفه ای 100 درص��د از واردات حذف و باالترین طبقه 
75 درصد در نظر گرفته ش��د. به این ترتیب تعرفه واردات پوشاک که 

پیش از این 100 درصد بود، با این تغییر به 75 درصد کاهش یافت که 
البته با توجه به اینکه پوش��اک جزو کاالهای گروه کاالیی 10 به شمار 
می رود، تعرفه آن دو برابر خواهد ش��د و به 150 درصد می رس��د. از 
س��وی دیگر با توجه به اینکه حجم عمده ای از پوشاک ایران از کشور 
ترکیه به طرق مختلف وارد می شود، بر اساس قرارداد تجارت ترجیحی 
ایران و ترکیه، پوش��اک وارد ش��ده از این کشور مشمول تخفیف 40 
درصدی می شود که به این ترتیب تعرفه واردات پوشاک از ترکیه به 90 
درصد کاهش می یابد. گلناز نصراللهی، مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در این خصوص گفت: با توجه به 

اینکه پوشاک جزو گروه کاالیی 10 است همچنان تعرفه پوشاک تعرفه 
باالیی است و به نظر نمی رسد که در میزان واردات رسمی پوشاک تغییر 
چندانی حاصل شود. گفتنی است؛ این کاهش تعرفه در حالی است که 
بسیاری از کارشناس��ان صنعت پوشاک بر این باورند که تا وقتی یک 
فروشنده می تواند اجناس خود را فقط با هشت درصد سود در کشور 
دریافت کند و نظارتی هم بر این موضوع در بازار نباشد، حتی تعرفه های 
بسیار پایین تر از این مقدار هم راهگشا نخواهد بود. با این وجود به نظر 
می رسد تنها راهکار برای اصالح وضعیت پوشاک در کشور تمرکز بر 

جلوگیری از قاچاق در این صنعت است.

بازار پوشاک خارجی پس از کاهش تعرفه واردات 

    

    


