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پنجشنبه 20 مهر 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3203 

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد

کاهش مشوق های صادراتی به 2200 میلیارد ریال
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران از قول 
مس��اعد س��ازمان برنامه و بودجه ب��رای تخصیص 
مشوق های صادراتی، صادرکنندگان تا یک ماه آینده 
خبر داد.»مجتبی خس��روتاج« دی��روز در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا با اش��اره به بس��ته حمایتی دولت از 
صادرات غیرنفتی در سال 96 افزود: به استناد مصوبه 
جلسه مرداد ماه گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
به ریاس��ت اس��حاق جهانگیری، مع��اون اول رئیس 
جمهوری، مقرر ش��د مشوق ها و حمایت هایی برای 
توسعه صادرات کش��ور در نظر گرفته شود که در این 
پیوند، بسته حمایتی به تصویب ستاد رسید و شهریورماه 

گذشته به دستگاه های اجرایی ابالغ شد.
 ب��ه گفته ای��ن مقام مس��ئول، تس��هیالت بانکی 
ریال��ی و ارزی ب��ه عن��وان یک��ی از موضوع��ات این 
بس��ته مورد توجه ق��رار گرفته اس��ت؛ در زمینه ارزی 
ب��ا توجه ب��ه محدودی��ت های مناب��ع بانک��ی، مقرر 
 ش��د تا از منابع صندوق توس��عه ملی اس��تفاده ش��ود.

وی بیان داشت: به همین منظور 2 میلیارد دالر تسهیالت 
ارزی در قالب اعتبار خریدار در بانک های عامل منتخب 
قرار داده خواهد شد تا آن را به خریداران کاالهای ایرانی 
در بازارهای خارجی که مایلند خرید خود را به صورت 
مدت دار از ایران انجام دهند اختصاص یابد. خسروتاج 
خاطرنشان کرد: نرخ سود این تسهیالت در سال 95 و 
پیش از آن 6 درصد بود، اما با توجه به استفاده کشورهای 
رقیب از نرخ های سود پایین تر، با درخواست سازمان 

توس��عه تجارت از صندوق توس��عه مل��ی، این نرخ به 
3.5 ت��ا 4.5 درصد )ی��ک درصد تفاوت به ریس��ک 
 کشور هدف بس��تگی دارد( تغییر یافت و مصوب شد. 
وی با بیان اینکه محدودیت س��همیه یا محدودیت های 
کش��وری در این زمینه وجود ندارد، تاکید کرد: اگر رقم 
صادرات به بیش از 2 میلیارد دالر نیز برس��د، صندوق 
توس��عه ملی حمایت کرده و این رقم را تجدید خواهد 
کرد؛ هرچند مطابق بررس��ی های انجام ش��ده، تا پایان 
سالجاری این مقدار تس��هیالت کفایت می کند.وی در 
ادامه با اش��اره به تس��هیالت ریالی در نظر گرفته شده 
در این بسته، تصریح کرد: مقرر شده 22 هزار میلیارد 

ری��ال از محل منابع صندوق توس��عه ملی در اختیار 
بان��ک های عامل قرار بگی��رد و بانک های عامل نیز 
به همین مقدار آورده داش��ته باش��ند؛ بر این اساس در 
مجم��وع 44 هزار میلیارد ریال فراهم ش��ده و با توجه 
به کاهش س��ود سپرده ها، متوسط نرخ سود تسهیالت 
 صادرات��ی بی��ن 13.5 ت��ا 14.5 درصد خواه��د بود.

خسروتاج با اش��اره به پیش بینی هزار و 200 میلیارد 
ریال مش��وق ه��ای صادراتی بالعوض در این بس��ته 
حمایتی، اظهار داش��ت: بخش��ی از ای��ن جایزه صرف 
جبران 50 درصد هزینه های اجاره غرفه صادرکنندگان 
در نمایش��گاه های بین المللی خواهد شد که از سوی 

سازمان توسعه تجارت پرداخت می شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: در مقوله حمل و نقل 
هوایی، ریلی و دریایی صادرکنندگان نیز، دولت به منظور 
پوشش بخشی از هزینه های آنان، تا مدت 6 ماه حداکثر 
50 درص��د ظرفیت خطوط حمل اولویت دار را چارتر 
م��ی کند که این مهم نیز از محل ه��زار و 200 میلیارد 
 ری��ال جای��زه صادراتی بالعوض تامین خواهد ش��د.

وی گفت: عالوه بر همه این ها، هزار میلیارد ریال نیز به 
واحدهای »تولیدی صادرات گرا« به عنوان یارانه سود 
تسهیالت بانکی بازگردانده خواهد شد؛ به این معنی که 
بر مبنای ارزش افزوده ایجاد شده از سوی محصوالت 
و تولیدات صادراتی این ش��رکت ها، تا سقف 6 درصد 
سود تسهیالت دریافتی این شرکت ها به آنها بازگردانده 
می شود.خسروتاج افزود: به گمرکات کشور ابالغ شده 
تا خط سبزی برای صادرکنندگان معتبر و خوش نام که 
فهرس��ت آنها به گمرکات اعالم شده در نظر بگیرند تا 
با حداقل تش��ریفات گمرکی، به امر صادرات بپردازند.

وی تصریح کرد: صادرکنندگان در صورتی که به تشکیل 
ش��رکت های بزرگ تخصصی صادرات��ی یا مدیریت 
ص��ادرات اقدام کنند تا 20 درص��د در همه اقالم گفته 
 شده، افزایش در ارقام جوایز صادراتی خواهند داشت.

ب��ه گفته این مق��ام مس��ئول وزارت صنعت، امس��ال 
مجم��وع این مبالغ ب��ه 2 ه��زار و 200 میلیارد ریال 
تقلیل یافته اس��ت که س��ازمان برنامه و بودجه برای 
 تخصیص آن تا یک ماه آینده قول مساعد داده است.

سرمایه گذاری یک گروه مالی ایتالیایی 
در ایران

ی��ک ش��رکت مدیری��ت دارای��ی ایتالیایی 
نخس��تین گروه س��رمایه گذاری خارجی شد که 
در بحبوح��ه تهدیدهای رئی��س جمهور آمریکا 
برای خروج از برجام، س��همی در یک ش��رکت 
مال��ی ایرانی خری��داری کرد.به گزارش ایس��نا، 
آزیم��وت ک��ه یک گ��روه 4۸ میلی��ارد یورویی 
مستقر در میالن است،20درصد سهم در شرکت 
مدیریت دارایی انتخاب مفید را به مبلغ نامعلومی 
خریداری خواهد کرد.سرجیو آلبارلی، مدیرعامل 
آزیم��وت اظهار کرد: ما به دنب��ال فرصتی برای 
سرمایه گذاری در یک بازار بسیار جالب هستیم. 

ایران تاریخ بزرگی دارد.
بر اساس گزارش فایننش��یال تایمز، ایران؛ 
دومی��ن اقتصاد ب��زرگ خاورمیانه ب��ا جمعیت 
ح��دود ۷۸ میلی��ون نف��ر، ب��ازار جذاب��ی برای 
سرمایه گذاران خارجی اس��ت زیرا ذخایر نفت، 
گاز و معدن��ی عظیم��ی دارد و پس از س��ال ها 
تحریم ه��ای اقتص��ادی، ب��ه زیرس��اخت نی��از 
 دارد. جمعی��ت تحصیلکرده و جوان این کش��ور 
چش��م انداز وسوس��ه کننده ای ب��رای گروه های 
خدمات مالی ایجاد کرده است.تهران نیز مشتاق 
س��رمایه گذاری خارج��ی بوده و ت��الش می کند 
مدی��ران دارایی، صندوق های س��رمایه دولتی و 
صندوق های بازنشستگی اروپایی را جذب کند.با 
این همه توافق هس��ته ای سال 2015 راه را برای 
سرمایه گذاری خارجی به طور کامل هموار نکرده 
است. ش��رکت های آمریکایی حرکت چندانی در 
این زمینه نداشتند، زیرا بسیاری از تحریم های یک 
جانبه آمریکا به قوت خ��ود باقی مانده اند و برجام 
تنه��ا مجازات برای س��رمایه گذاران غیرآمریکایی 
که با ایران همکاری می کنند را لغو کرده اس��ت. اما 
بانک های بزرگ جهانی که در آمریکا فعالیت دارند 
محتاط مانده و برای همکاری در ایران تمایلی نشان 
نمی دهند. مارتین رابینسون، مشاور شرکت کنترل 
ریسک با اش��اره به 15.1 میلیارد دالر جریمه که 
از سوی رگوالتورهای آمریکایی در فاصله سال 
2010 تا 2015 علیه گروه های مالی ش��امل اچ 
اس بی سی و استاندارد چارترد صادر شد،اظهار 
کرد:همچن��ان نگرانی هایی در جامعه مالی برای 
همکاری با ای��ران وج��ود دارد.آزیموت اعالم 
کرد این شرکت و ش��رکت مفید تضمین کرده اند 
که این ش��راکت مطابق با مق��ررات تحریم های 
اقتص��ادی خواهد بود. انتخاب مفید بخش��ی از 
گروه خصوصی مفید ایران است که یک شرکت 
هلدینگ با ۸9 میلیون دالر دارایی است.آزیموت 
از طریق "ای زد اینترنش��نال هلدینگ" که واحد 
این ش��رکت در لوکزامبورگ است، سهام مفید را 

خریداری خواهد کرد.

خبرنامه

  اولویت و ممنوعیت واردات 
محصوالت غذایی تعیین می شود

دبیر انجم��ن تولیدکنندگان آب ه��ای معدنی و 
آشامیدنی از استعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و نیز س��ازمان غ��ذا و دارو از انجمن های تولیدکننده 
خبر داد و گفت: قرار بر این اس��ت که براس��اس این 
استعالم مشخص شود چه محصوالتی اولویت و چه 
محصوالتی منع واردات داشته باشند.پیمان فروهر در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این که جدیدا براساس 
س��ازمان غذا و دارو نامه ای توس��ط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به انجمن های تولیدی زده شده است، 
اظهار کرد: از انجمن ها براساس این استعالم درخواست 
کردن��د ت��ا اولویت ه��ای واردات را در ح��وزه خود 
مش��خص کنند و از این طریق مانع واردات کاالهایی 
شوند که اولویتی برای واردات آنها وجود نداشته باشد.

وی با تاکید بر این که در حوزه آب بسته بندی به میزان 
کافی و الزم در داخل تولید وجود دارد، خاطر نشان 
کرد: یکی از بخش هایی که نیاز اس��ت تا از واردات 
محصوالت به کشور جلوگیری به عمل آید حوزه آب 
بسته بندی است چرا که ما به میزان کافی و انبوه تولید 

آب بسته بندی را در داخل کشور داریم .

 حذف یک مانع 
بر سر روابط تجاری ایران و ترکیه

تفاهم-گروه اقتصادی:بر اس��اس نامه سفارت 
جمه��وری اس��المی ای��ران در ترکی��ه، از این پس 
شرکت های ترک نیازی به تائید اسناد تجاری خود در 
سفارت و سرکنسول گری های ایران نخواهند داشت.

به گزارش کنفدراسیون صادرات ایران، در نامه ای که 
غالمرضا باقری مقدم، مدیرکل مشترک المنافع و قفقاز 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در آنکارا صادر کرده، 
آمده اس��ت: احتراما به پیوس��ت تصویر نامه شماره 
۷0404۷ م��ورخ 1396.12.۷ مرکز واردات و امور 
 مناطق ویژه گمرک جمهوری اس��المی ایران ارسال 
م��ی گردد، با عنایت به توافق��ات اخیر گمرکات دو 
کش��ور که درجریان س��فر رئیس جمه��ور ترکیه به 
تهران به امضاء رس��ید و با توجه به اینکه بر اساس 
توافقات مذکور، اسناد تجاری میان گمرک جمهوری 
اس��المی ایران و وزارت گم��رک و تجارت ترکیه به 
ط��ور الکترونیکی مبادله خواهند ش��د، از این رو از 
تاریخ صدور نامه مذکور نیازی به تائید اسناد تجاری 
شرکت های ترکیه ای در سفارت و سرکنسول گری های 
کش��ورمان در ترکیه نبوده و الزم است تا مسئوالن 
کنسولی کشورمان ضمن راهنمایی آنان از تائید اسناد 
مذکور خودداری نمایند.  در صورت مراجعه احتمالی 
نمایندگان ش��رکت های یادش��ده و اصرار آنها برای 
دریافت تائیدیه از نمایندگی های کش��ورمان مراتب 
پس از دریافت درخواست کتبی از مدیران عامل آن 

شرکت ها اقدام شود.

خبرنامه

اگهی فقدان سند مسکن مهر  
س��ند مالکی��ت ب��ه ن��ام مه��دی مه��ذب تراب��ی فرزندس��ید 
امی��ر محمد ش��ماره شناس��نامه 101۸۷4 به شناس��ه س��ند 
139533254552000003ب��ه مقدار شش��دانگ یک واحد 
آپارتم��ان مس��کن مهر در ش��هر جدی��د پردیس به ش��ماره 
102/ص 92/20309پ��الک 10102کد 11۸9۸10 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط میباشد 

  سند و شناسنامه خودروی وانت پیکان مدل 13۸5 شماره 
موتور: 114۸500۸036 شماره شاسی: 14111619 شماره 

پالک: 5۸   215ب93 مفقود و فاقد اعتبار است.  

 شناس��نامه خ��ودرو س��واری پ��ژو 405SLX-TU5 م��دل 
شاس��ی:  ش��ماره   139B00۸52۸9 موت��ور:  ش��ماره   1394
NAAM31FC2FK۷06234 ش��ماره پ��الک: 36  226ق21 

مفقود و فاقد اعتبار است.

س��ند و ب��رگ س��بز خ��ودروی س��واری ه��اچ ب��ک ام.وی.ام مدل 
شاس��ی:  ش��ماره   MVM4۷۷FJAE موت��ور:  ش��ماره   1393
NATFBAMD5E1019۷25 ش��ماره پالک: 5۸  92۷ب۸9 مفقود و 

فاقد اعتبار است.

در خص��وص پرونده اجرایی کالس��ه ف��وق له بانک مه��ر اقتصاد علیه 
امی��ر حس��ین جهانی و نوروز عل��ی آموت طبق گزارش م��ورخ 95/224 
– 1395/11/616 کارش��ناس رس��می دادگس��تری پالک ثبتی 1- فرعی 
:باقیمان��ده 3۸14 از پ��الک اصلی 1 در بخ��ش : 6 ناحیه : واقع در : طرقبه 
مورد وثیقه سند رهنی شماره 43295 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 
۸9 شهر مشهد اس��تان خراس��ان رضوی به مبلغ 1/500/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده . لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید 
اعت��راض کتبی خود را ظرف م��دت 10 روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به 
ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 5/000/000 ریال 
به دفتر این اجرا تسلیم نمایید . ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد 

فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز –
 سید محمود حسینی نژاد

 : پرون��ده  ش   –9610464499200004  : درخواس��ت  ش 
95099۸449920106۸- ش بایگانی ش��عبه : 951120– تاریخ 

تنظیم : 1396/0۷/14  
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و احضار متهم 

بش��رح پرونده کالسه 951120/ب/۸ این شعبه آقای آوات کرد ف 
علی فعال مجهول المکان می باش��ند به اتهام سرقت گوشی با داشتن 
حق انتخاب وکیل تحت تعقیب این بازپرس��ی می باشند لذا با توجه 
ب��ه فقد آدرس در اجرای م��اده1۷4 قانون آیین دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری تحت تعقیب این بازپرس��ی می باشد ظرف 
یک ماه از تاریخ ابالغ در این ش��عبه حاضر شوید در صورت عدم 

حضور تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد .  
محمدرضا غنی زاده- بازپرس شعبه 12 دادسرای ارومیه

 : پرون��ده  ش   –9610464499200003  : درخواس��ت  ش 
94099۸4499200641- ش بایگانی ش��عبه : 94065۷– تاریخ تنظیم 

  1396/0۷/14 :
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و احضار متهم 

بش��رح پرونده کالسه 94065۷/ب/۸ این ش��عبه آقایان محمدرضا امینی 
پور ف موسی اسماعیل شبستری سحر علیزاده دیزجور مژگان علیزاده ف 
رحیم فعال مجهول المکان می باش��ند به اتهام سرقت با داشتن حق انتخاب 
وکیل تحت تعقیب این بازپرس��ی می باش��ند لذا با توجه به فقد آدرس در 
اج��رای ماده1۷4 قانون آیین دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
تحت تعقیب این بازپرس��ی می باش��د ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ در این 
ش��عبه حاضر ش��وید در صورت عدم حضور تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

شد .  
محمدرضا غنی زاده- بازپرس شعبه 12 دادسرای ارومیه 

آگهی مزایده اموال منقول 
در پرونده کالس��ه 90919 به موجب اجرائیه صادره از اجرای احکام مدنی دادگستری مالرد، له 
آقای/خانم افسانه رجبی علیه آقای/خانم  حسن کاظمی محمود آبادی علیه محکوم علیه محکوم 
اس��ت به پرداخت مبلغ 46/5۷2/000 تومان بعنوان اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ %5 
ریال نیم عشر دولتی صندوق دولت چون نامبرده در موعد مقرر قانونی، مفاد حکم را اجرا نکرده 
اس��ت. حس��ب تقاضای محکوم له اموال منقول محکوم بشرح زیر به وسیله این مرجع توقیف و 
توسط کارشناس رسمی/ خبره دادگستری ارزیابی گردیده است و مقرر است از مزایده در تاریخ 
96/۸/6 از ساعت 13/30 تا پایان در محل اجرای احکام مدنی به فروش برسد مزایده از قیمت 
۷00/۸00/000 ریال ش��روع می شود و مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی )تضمین شده( فی المجلس از پرونده مزایده 
دریافت می شود و باقی وجه مقدار مبلغی که از سوی این مرجع تعیین می گردد و حداکثر یک ماه 
از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار دریافت به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتیکه 
برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نیز دارد و پس از کس��ر هزینه مزایده بنفع ضبط و 
مزایده تجدید می گردد و در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری 

ساعت اداری در همان ساعت و مکان برگزار می گردد. 
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ  فروش به دادگاه داده می شود 
و قبل از زمان مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه )در صورت وصول شکایت( مال به خریدار 
تسلیم نخواهد شد ضمنا ضابطین می توانند طی 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. تعدادی یخچال- 

آبسرد- المنت- جایخی یخچال طبق نظریه کارشناسی 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری مالرد
م الف  4599

دادنامه
پرونده کالسه 95099۸4469100۷46 شعبه41 شورای حل اختالف شهرستان ارومیه 

تصمیم نهایی شماره 
خواهان : آقای ایوب عباس پور اس��تمال ف عباس به نشانی آذربایجان غربی- خ نور 

کوچه30 پ66  
خوانده : آقای سعید تاتاری ف صادق به نشانی ارومیه ابوذر خیابان حر کارگاه مجسمه 

سازی تاتاری 
خواسته : مطالبه وجه چک 

)) رای شورا (( 
در خصوص مفاد دادخواس��ت تقدیمی از جانب آقای ایوب عباس��پور به طرفیت سعید 
تاتاری دایر بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر 
در تادی��ه که بر مبنای ص��دور یک فقره چک تحت ش��ماره ۸46/6512۷0 از  جانب 
خوانده بر عهده بانک مسکن شهرستان و مواجهت آن با گواهی عدم پرداخت به لحاظ 
فقد موجودی عنوان گردیده نظر به عدم حضور خوانده و عدم ارائه تدارک دفاع و دالئلی 
دال بر برائت ذمه ، شورا در این خصوص با لحاظ احراز صدور سند از جانب خوانده و با 
مالک حاکمیت اصول ظاهر و بقاء دین با مالک نظریه مشورتی اعضاء خواسته خواهان را 
محمول بر صحت تلقی خوانده را به پرداخت 50/000/000 ریال از حیث اصل خواسته 
۷40/000 ریال از باب هزینه های دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ 
صدور چک لغایت زمان پرداخت که توس��ط دایره اجرا براساس شاخص بانک مرکزی 
محاسبه و مورد وصول واقع خواهد شد با استناد به مواد314 قانون تجارت 19۸و519 
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده ذیل تبصره الحاقی به ماده2 از قانون صدور چک 
و ماده 4 و بند الف ذیل ماده 3 از آئینامه تعرفه حق الوکاله در حق خواهان محکوم اعالم 
میدارد ماده 25 از قانون ش��وراها غیابی و ظرف 20روز از تاریخ انتش��ار در آکهی قابل 
واخواهی در این شعبه و با انقضای بیست روز از تاریخ مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر 

خواهی در محاکم محترم حقوقی شهرستان ارومیه میباشد .
سعید هیکلی- قاضی شعبه41 دادگاه حقوقی ارومیه

 آگهی انجام آخرین تغییر سمت
 اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری 
کارشناسان استاندارد استان آذربایجان شرقی

به استناد ماده 131 قانون کار و آئین نامه مصوب ۸9/۸/3 هیات وزیران 
و ب��ا توجه به صورتجلس��ه مورخ 94/04/03 س��مت جدی��د هریک از 
اعضای هیات مدیره که تا تاریخ 9۷/05/1۷ دارای اعتبار می باشد بشرح 

زیر اعالم می گردد:
1- رئیس هیات مدیره:خانم آزیتا بهامین فر

2- نائب رئیس:آقای جواد حصاری
3- خزانه دار:آقای نوروز محمدی

4- عضو علی البدل و دبیر :خانم فریبا سعادتی
5- اعضاء اصلی هیات مدیره :خانم فرناز ابوالفضلی خسروش��اهی-آقای 

یعقوب یعقوب دوست
بدیهی اس��ت تایید نهایی انتخابات و صدور گواهینامه مس��تلزم انتشار این 
آگهی در روزنامه رس��می و محلی و ارائه آن توسط مسئوالن به این اداره 

کل و انطباق مراحل  انتخابات با مقررات قانونی خواهد بود.
 میراحد حسینی
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی

رونوش��ت آگهی حص��ر وراثت.نظر به اینکه س��تایش به��روزی مطلق دارای 
شناسنامه ش��ماره به شرح دادخواست به کالسه 960۷01 از این شورا درخواست 
گواه��ی حصر وراث��ت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان غالمرضا بهروزی 
مطلق به شناس��نامه ۷2 در تاریخ 92/۸/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1- راضیه قبول  ش ش 204 صادره مشهد همسر متوفی 

2- مجید قصابیان ش ش 6۸95۸ صادره مشهد فرزند متوفی
3- حمید قصابیان ش ش ۷5055 صادره مشهد فرزند متوفی

4- ستایش بهروزی مطلق ش ش 092492۷۸2۸ صادره مشهد فرزند متوفی
5- شیرین بهروزی مطلق ش ش 444۷ صادره مشهد فرزند متوفی 
6- حمیده بهروزی مطلق ش ش ۸4۷5 صادره مشهد فرزند متوفی 
۷- لیال بهروزی مطلق ش ش ۷5056 صادره مشهد فرزند متوفی 

۸- مجید بهروزی مطلق ش ش ۸03۷1 صادره مشهد فرزند متوفی 
9- زهره قصابیان مطلق ش ش 6۸956 صادره مشهد فرزند متوفی 

10- ناهید قصابیان مطلق ش ش 3۸95۷ صادره مشهد فرزند متوفی 
این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق 
امور حس��بی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
 قاضی شورا شعبه 312  شورای حل اختالف مشهد     37260  

 شعبه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان سنندج
خواه��ان آقای عبداهلل صادقی سرابش��هرک با وکال��ت آقای نجفی 
دادخواستی بطرفیت خوانده عارف کاظمی چشمه منتش به خواسته 
مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان سنندج نموده که 
جهت رس��یدگی به ش��عبه یازدهم ش��ورای حل اختالف شهرستان 
سنندج واقع در سنندج ارجاع و به کالسه 9505۸4 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/0۸/0۷ وساعت 15:45 عصر در شورای 
حل اختالف س��نندج تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوان��ده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز م��اده ۷3 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوان��ده پس ازتاریخ نش��ر و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست وضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 مدیر دفتر شعبه11 شورای حل اختالف شهرستان سنندج ـ امیری
شماره: 1763/م الف

 درخواست وزارت صنعت از هیات دولت 
برای کاهش تعرفه واردات پنبه

مدیرکل دفتر صنایع نس��اجی و پوش��اک وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارس��ال درخواست این وزارتخانه با 
هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی به هیات دولت جهت کاهش تعرفه واردات پنبه از 10 به پنج درصد خبر داد. افسانه 
محرابی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این که پنبه یکی از مهم ترین مواد اولیه مورد استفاده در صنعت نساجی است، 
اظهار کرد: پنبه یکی از مهم ترین مواد اولیه ای است که باید در زمان مناسب و به مقدار الزم تهیه شده و مورد استفاده 
قرار گیرد، بنابراین درخواستی در راستای کاهش پنج درصدی تعرفه واردات پنبه به هیات دولت ارسال شده تا بتوانیم 
بخشی از مسائل موجود در حوزه پوشاک را در کاهش قیمت تمام شده از این طریق برطرف سازیم.وی با اشاره به این 
که در حال حاضر تعرفه واردات پنبه 10 درصد اس��ت و با مش��کالت عدیده ای در تامین این ماده اولیه روبرو هستیم، 
گفت: اخیرا با امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت و با موافقت وزارت جهاد کش��اورزی درخواس��تی به هیات دولت 
ارسال شده تا تعرفه واردات پنبه از 10 به پنج درصد کاهش یابد.مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ادامه داد: این درخواست با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافقت سایر دستگاه های مرتبط 
صورت گرفته و درخواس��ت آن از س��وی محمد شریعتمداری به معاون اول رییس جمهوری ارسال شده و تنها در انتظار 
مصوبه هیات دولت است.محرابی در ادامه با تاکید بر این که کشوری همانند ترکیه علی رغم تولید پنبه تعرفه واردات یک 
 سنتی برای این ماده اولیه در نظر گرفته است، خاطر نشان کرد: ترکیه یکی از رقبای ما در مقوله پوشاک به حساب می آید 
اما مالحظه می کنید علی رغم تولید پنبه در این کشور تعرفه بسیار پایینی برای آن جهت حمایت از تولیدشان نظر گرفته است.

همکاری ایران و فائو در زمینه سامانه 
پایش محصوالت کشاورزی کلید خورد

ــروه اقتصادی: پروژه هم��کاری ایران و فائو در زمینه ارتقای س��امانه پایش  تفاهم-گ
محصوالت کش��اورزی با اس��تفاده از تصاویر ماهواره ای در سه استان کشور به امضا رسید. 
عباس کش��اورز در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری با س��ازمان فائو در قالب پروژه ارتقای 
سامانه پایش محصوالت کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای با بیان اینکه این تفاهم نامه 
به منظور ایجاد س��امانه پایش مس��تمر تولید منعقد می شود، گفت: اعتبار این پروژه به ارزش 
49۸ هزار دالر از سوی فائو تامین شده و مدت این قرارداد دو سال است.وی اضافه کرد: با 
ایجاد این س��امانه آمار سطح تولید و اتفاقات اقلیمی به روز به کارشناسان محلی، مدیران و 
مقامات وزارتخانه گزارش خواهد شد و هدف ما استفاده از سیستم های ماهواره ای در جهت 
ارائه اطالعات به روز، دقیق و به تفکیک هر محصول است.وی ادامه داد: در این راستا ما چند 
درخواست داریم، اول اینکه اطالعات باید به روز و همچنین قابل پیش بینی و تحلیل باشد.

کشاورز تصریح کرد: ما سامانه ای می خواهیم که کلیه اتفاقاتی را که برای محصول رخ می دهد 
رص��د کن��د و آمار مربوطه را به اطالعات تبدیل نماید. به عن��وان مثال اگر به ما این آمار را 
می دهد که محصولی 5 بوته دارد اعالم کند این 5 بوته مطلوب است یا کم است.وی افزود: این 
پروژه در حال حاضر در سطح سه استان زنجان، مازندران و جنوب کرمان آغاز شده است.

    

آگهي فقدان شناسنامه مالکیت خودرو 
س��ند مالکیت )برگ س��بز( خودرو سواری سیس��تم هیوندای تیپ 
جنس��یس 3۸00 رنگ سفید صدفی � متالیک  مدل2011 به شماره 
 G6DABA630230 انتظامي 616 س12 � ایران 51 شماره موتور
و ش��ماره شاس��ی KMHGC41EBBU139935  متعل��ق ب��ه 
پروی��ز م��رادی فرزند محمد عارف ش��ماره شناس��نامه  6  کد ملی 
3۷32۸20165 متولد 1355صادره س��نندج مفقود گردیده بنابراین 

از درجه اعتبار ساقط است.

دادنامه 
پرونده کالس��ه 96099۸2640400502 ش��عبه 4 دادگاه خانواده شهرستان ش��هریار تصمیم نهایی شماره 

 96099۷2640401330
خواهان: خانم فاطمه حسنی با وکالت خانم زهرا شیرین کام فرزند علیداد به نشانی یزد صفائیه بلوار دانشگاه 

نبش خیابان شاهد مجتمع کالج طبقه 3 واحد 15 
خوانده: آقای موسی حسینی به نشانی مجهول مکان 

خواسته: اثبات زوجیت 
رای دادگاه 

در خصوص دعوی خواهان خانم فاطمه حسنی فرزند حسن با وکالت خانم زهرا شیرین کام خوانده آقای 
موس��ی حسینی فرزند حسین بخواسته اثبات زوجیت با این توضیح که خواهان بشرح دادخواست تقدیمی 
و توضیحاتش در جلس��ه دادرس��ی اختصارا بیان داشته ؛ پیرو متن دادخواس��ت تقدیمی خوانده در تاریخ 
۸0/2/24 موکل را با مهریه معین بیست هزار افغانی به عقد شرعی و دائمی خود در آورده و حاصل ازدواج 
ایشان 3 فرزند بنامهای 1- سلطان 2- سردار 3- محمد رضا می باشد با توجه به اینکه موکل جهت انجام 
امور حقوقی و اداری خود و فرزندانش نیاز به مدرک اثبات زوجیت دارد لذا از محضر آن مقام محترم صدور 
حکم مقتضی مبنی بر اثبات رابطه زوجیت بین خوانده و موکل مورد استدعاست. خوانده علیرغم ابالغ قانونی 
در جلسه دادگاه حضور نیافته و در مقابل دعوی خواهان ایراد یا دفاعی بعمل نیاورده، علیهذا دادگاه با عنایت 
به مراتب فوق و اوراق و محتویات پرونده و متن تحریر شده دادخواست و اظهارات خواهان و مودای گواهی 
گواهان تعرفه شده که اظهارات خواهان را تائید و تصدیق نموده اند دعوی خواهان را مطابق موازین قانونی 
تشخیص و حکم براثبات زوجیت و رابطه زوجیت دائم بین خواهان خانم فاطمه حسنی فرزند حسن و آقای 
موس��ی حسینی فرزند حسین از مورخ ۸0/2/24 صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و طی بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و طی بیست روز پس از پایان مهلت یاد شده قابل اعتراض 

و تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 
رئیس شعبه چهارم دادگاه اختصاص شهریار- سفیدبر         م الف 28234

آگهی احضار متهم 
با توجه به شکایت احمد فقیری فرزند سردار در پرونده کالسه 
960۷۷1د 2 شعبه دوم دادیاری مالرد آقای بابک روهنده متهم 
هستند به تخریب عمدی با توجه به عدم  دسترسی به نامبرده و 
مجهول مکان بودن وی، بتجویز ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی 
کیفری بدینوسیله به متهم ابالغ می شود که  طی مدت یک ماه از 
تاریخ انتشار این احضاریه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
جهت ادای توضیح در این ش��عبه  دادس��را حاضر شود در غیر 
اینصورت تصمی��م مقتضی بصورت غیابی اتخاذ خواهد ش��د. 
ضمنا بتجویز ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 
1392 شما دارای حق به همراه داشتن یک نفر وکیل دادگستری 

در مرحله تحقیقات نیز میباشید. 
رمضان زاده- دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب 
مالرد 
م الف 4905 

پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم 
علی نیک فرجام – حس��ین حس��ینی-محمد صابری-محمدرضا 
س��لطانپور-کاظم فرت��اش – محمد میزان و عل��ی کوچک زاده 
ک��ه مجهول المکان می باش��ند ابالغ میگردد چ��ون وفق اجرائیه  
صادره از ش��عبه 1۷ دادگاه حقوقی مش��هد محک��وم به پرداخت 
مبلغ 31/643/۷11/000 ریال بابت اصل خواس��ته و خسارات 
دادرس��ی در حق محکوم له و نیم عش��ر دولتی ش��ده اید. ظرف 
ده روز از انتش��ار این آگهی مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام نمایی��د در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق 
مقررات نس��بت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد 

نم��ود.
ــهد    37031 ــعبه 17 دادگاه حقوقی  مش مدیر دفتر ش


