بخش خصوصی
New Tab

پنجره

دوشنبه 27فروردین97
 16آوریل 2018
 29رجب 1439
شماره2994

تشکلها و شرکتها
گواهینامه رتبهبندی بگیرند

مدیرعامل مرکز ملی رتبهبندی ات���اق ایران گفت:
موسسات و شرکتهای رتبهبندی از فرصت باقیمانده تا
 30فروردین استفاده کرده و مدارک خود را به مرکز ملی
رتبهبندی اتاق ایران ارسال کنند.
اتاق ایران  -امیناهلل فرهادی افزود :بر اساس تصمیم
قطعی اتاق ایران و ضرورتهای قانونی و نیازهای اقتصادی
و همچنین ایجاد بستر حمایت از فعاالن اقتصادی کشور،
مرکز ملی رتبهبندی شکل گرفته است.
او گفت :این کار یک کار بزرگ و به بیان دیگر بازار
بزرگ است ،جامعه هدف رتبهبندی بر اساس تکالیف
قانونی همه فعاالن حقیقی و حقوقی کشور هستند که
تنها  50هزار نفر آنان از اعضای محترم اتاق ایران هستند
که ساالنه باید ارزیابی شوند و طبیعی است .این حجم
عملیات رتبهبندی نشان دهنده بزرگی کار و بازار موسسات
رتبهبندی است.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری:

فرهنگ سازی و بازارسازی دو عامل
مهم در حمایت از کاالی ایرانی است

معاون علم���ی و فناوری ریی���س جمهوری گفت:
رقابتپذیری و حضور کاالی «ایران ساخت» در عرصه
نالمللی نیازمند فرهنگسازی و بازارسازیاست و تحقق
بی 
این امر با اراده و حمایت جدی مردم و مسووالن به یک
مطالبه عمومی تبدیل شود.
معاونت علمی ریاست جمهوری  -سورنا ستاری
اظهار کرد :گامهای جدیدی در راس���تای حمایت از
کاالی دانشبنیان ایران ساخت با حمایت استارتآپها و
شرکتهای دانشبنیان برداشته شده است و نسل جوان
کارآفرین ایرانی ضمن ایجاد کسب و کار خود رویکرد
پیشین مبتنی بر اقتصاد منبعمحور را دستخوش تحول
میکنند.
ستاری با بیان اینکه بروز خالقیت و نوآوری توأم با
سرمایهگذاری بخش خصوصی منجر به تحول ساختار
اقتصادی و تولیدی کشور میشود ،افزود :باید حرکت
در همه بخشها ازجمله مسووالن شهرستانها باشد که
زیست بوم الزم برای رشد و باروری خالقیت جوانان ارزش
افزوده و اشتغال از محل نوآوری و دانش ایجاد شود.
رییسشورای سیاستگذاری جشنواره ملی فرهنگی و
هنری «ایران ساخت» ،فرهنگ سازی در حمایت از کاالی
ایرانی و بازارسازی برای کاالی «ایران ساخت» را بهترین
راه حمایت از تولید کاالی باکیفیت و رقابتی دانست و
افزود :با هموار کردن راه جوانان بومی منطقه میتوانیم
شاهد ظهور بیشتر کاالهای ایرانی باشیم که ضمن تامین
نیاز داخلی در حوزه رقابت و صادرات موفق هستند.

راهکارهای دهگانه بخشخصوصی برای حمایت از تولید

یوپنجمین نشس���ت هیات نمایندگان اتاق ایران و
س
نخستین نشست این اتاق در س���ال  97دیروز برگزار شد
و رییس اتاق ایران در ابتدای س���خنان خود در خصوص
تصمیم جدید ارزی گفت :فعاالن بخش خصوصی بازیچه
نیستند بلکه بازیگرند .امیدوارم روزی به این موضوع توجه
شده و بازیگران اصلی در تصمیمات مهم مورد مشورت
قرار گیرند.
اتاق ایران -غالمحس���ین شافعی به تشریح چگونگی
حمایت از کاالی ایرانی و  10راهکار پیشنهادی برای این امر
پرداخت و گفت :درخصوص بحث حمایت از کاالی ایرانی
صحبت بسیار اس���ت .در این مورد الزم است به دو عامل
اساسی توجه شود .این دو عامل اساسی یکی فهم واژهها و
دیگر وجود ذینفعان صاحب قدرت است که منافع آنها
اشتراکی با منافع مردم و منافع ملی کشور ندارد .تجربه چند
دهه گذشته در ایران نشان میدهد که امروز ما با بحران فهم
واژهها در کشور روبهرو هستیم چون مفاهیم واژههای حیاتی
را که هر روزه خصوصا در جهت اداره کشور به کار میبریم
بهدرستی درک نکرده و تعریفی دقیق ،شفاف و همهجانبه
از آن ارایه ندادهایم و به همین سبب مشاهده میشود که
در مرحله اجرا و عمل با بسیاری از چالشها و مشکالت
روبهرو هستیم.
وی افزود :نتایجی که قرار است در عمل از پیادهسازی این
واژهها به دس���ت آوریم ،هیچگاه به دست نمیآوریم و در
بسیاری از موارد شاهد ظهور نتایج بسیار نامطلوب و معکوس
با بکارگیری این واژهها نیز هستیم.
شافعی با بیان اینکه ریشه مشکالت موجود در بخش تولید
کاال در کشور بر اساس اولویت ابتدا نه از طرف تقاضا بلکه
از طرف عرضه در کشور پدید آمده است ،گفت :در اینجا
الزم است که نقش مصرفکنندگان و نقش حاکمیتی و
تصمیمگیرندگان کشور در خصوص بحث حمایت از کاالی
ایرانی از یکدیگر تفکیک شوند.
وی افزود :نباید بحث حمایت را صرفا به بحث حمایت از
مصرفکننده ،چه مردم و چه ارکان دولتی با خرید از کاالی
ایرانی محدود کرد .همانطور که این روزها بیشتر شاهد تکیه
بر این نوع حمایت یعنی حمایت از سمت تقاضا در محافل
مختلف هستیم.
شافعی با طرح این سوال که چه باید کرد که این مباحث
در جامعه عملیاتی شود ،گفت :نکته اول؛ یکی از عوامل مهم
در عدم دستیابی به توسعه اقتصادی عدم تعامل مناسب
بین اندیشمندان و محققان علوم اقتصادی ،اجتماعی ،فنی،
کارآفرینان و مسووالن اجرایی و منفک عمل کردن آنها در
کشور بوده است که بدون هماهنگی و همیاری با یکدیگر هر
گروه راه خود را رفته است.
رییس اتاق ایران افزود :بنابراین باید هرچه سریعتر با توجه

دادنامه

پرونــده کالســه  9609988322300334شــعبه  103دادگاه کیفــری دو شــهر
کرمانشاه  103جزایی سابق تصمیم نهایی شماره  ...شاکی اقای علی محمد قزوینی کنشتی
فرزند احمد به نشــانی استان کرمانشاه شهرســتان کرمانشاه شهر کرمانشاه مسکن بطرف
باغ ابریشم کوی شهید مراد رحمانی یک پالک  8متهم اقای کیوان حیدری گرمیانکی فرزند
علــی یاور به نشــانی مجهول المکان اتهام ها  -1مزاحمت تلفنــی  -2تهدید  -3توهین از
طریق پیامک رای دادگاه حســب کیفرخواست شــماره  961585مورخ  96/9/25صادره
از دادســرای عمومــی و انقالب کرمانشــاه اقای کیــوان حیدری گرمکیان فرزنــد علی یاور
متهم اســت به توهین از طریق ارســال پیامک موضوع شــکایت اقای علــی محمد قزوینی
کنشــتی فرزند احمد به داللت اوراق و محتویات پرونده شــکایت شــاکی مفــاد پیامکهای
ارسالی استعالم به عمل امده و عدم حضور متهم جهت دفاع از خود علیرغم نشراگهی بزه
کاری محرز و مســلم تشخیص لذا دادگاه به تجویز ماده  608قانون مجازات اسالمی بخش
تعزیرات مشارالیه را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت
جمهوری اسالمی محکوم و اعالم میدارد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از
ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و ظرف مدت بیســت روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی
در محکام محترم تجدید نظر استان کرمانشاه میباشد 18
رئیس شعبه  103دادگاه کیفری دو کرمانشاه

دادنامه

پرونده کالسه  9609988602100037شعبه  111دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه
 111جزایــی ســابق تصمیم نهایی شــماره شــاکی  -1نمانیــده دادســتان  -2عبدالمجید
مشــتاقیان فرزند هاشم به نشانی اســتان کرمانشاه شهرستان کرمانشــاه شهر کرمانشاه
 22بهمن خیابان نوبهار کوی  112پالک  51متهم شــهرام کهریزی به نشــانی متواری اتهام
ضرب و جرح عمدی رای دادگاه به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب
کرمانشاه به شماره  9610438315110688مورخه  1396/11/8اقای شهرام کهریزی
متهم است به ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع شکایت اقای عبدالمجید مشتاقیان فرزند
هاشــم حســب اظهارات شاکی پســرم پانصد میلیون خواست با شــهرام کهریزی برای من
مشکل درست کرده است شهرام کهریزی به همراه پسرم منزل بودن از ورزش برگشتم
مرا مصدوم کرد به قصد قتل بوده است تقاضای مطالبه دیه دارم متهم با توجه به مجهول
المکان بودن از طریق نشــر آگهی احضار در جلســه رســیدگی دادگاه حاضر نشــده الیحه
دفاعیــه ارائــه ننموده اند دادگاه با توجه به اوراق پرونده کیفرخواســت صادره شــکایت
شــاکی قرائن و امارات موجود گزارش مرجع انتظامی گواهی پزشــکی عدم رائه دفاعیات
از ناحیه متهم بزهکاری متهم محرز مستند به مواد 2و19و447و448و488و714و715
قانون مجازات اســالمی مصوب  1392و مواد  406و  427قانون ایین دادرســی کیفری
بــا توجه به فقــدان جنبه عمومی بزه ایارد ضرب عمدی ســاده در حکم به محکومیت متهم
بــه پرداخت  -1ســه هــزارم دیه کامل بابت کبــودی مخاط لب پاییــن  -2ارش به میزان
خمس یک درصد دیه کامل بابت تورم خفیف روی زانوی فکی در ســمت چپ در حق اقای
عبدالمجید مشــتاقیان ظرف مهلت یک ســال از تاریخ ایارد ضرب عمــدی پرداخت نمایند
اعــالم میــدارد رای صادره غیابی ظرف مهلت بیســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در
این شــعبه دادگاه میباشد در خصوص اعتراض آقای عبدالمجید مشتاقیان نسبت به قرار
متع تعقیب صادر موضوع شــکایت علیه آقایان شــهرام کهریزی و علی مشــتاقیان دایر بر
شروع به قتل دادسرا به لحاظ عدم کفایت ادله به جهت احراز ارکان بزه قرار منع تعقیب
صــادر نموده اند دادگاه با توجه بــه اوراق پرونده الیحه اعتراضیه اینکه معترض در مقام
اعتــراض ادلــه ای که نقض قرار معترض عنــه و ایجاب نماید ارائه ننمــوده اند ضمن رد
اعتــراض مســتند به مــاده  273قانون ایین دادرســی کیفری قرار صــادره تائید و اعالم
میدارد رای صادره در این خصوص قطعی است 5084

ریس شعبه  111دادگاه کیفری دو کرمانشاه

دادنامه

سرپرست مرکز  ICTفناوران  -رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور با حکم رییس سازمان مالیاتی تغییر کرد .با حکم تقوینژاد محمدرضا احمدی بهعنوان سرپرست
مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و سرپرست طرح جامع مالیاتی مشغول فعالیت شد .هادی خانی رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور در آستانه
سازمان امور مالیاتی منصوب شد
یکسالگی حضور خود برکنار شد .طبق اطالعات سایت سازمان امور مالیاتی ،احمدی هم زمان مسوولیت دفتر امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی را نیز برعهده دارد.
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یوپنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شد
در س 

مدیرعامل مرکز ملی رتبهبندی اتاق ایران:

پرونده کالسه  9609988316200205شعبه  103دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه
 103جزایی ســابق تصمیم نهایی شــماره  -1 ...اقای کرمرضا جمهور فرزند قاسم شاکی و
متهم به نشانی کرمانشاه مسکن مهر سجادیه بلوک  8طبقه اول واحد آ  -2-اقای خالتعلی
رحیمی متهم به نشــانی مجهول المکان  -3خانم کوه پری شــجاعی متهم به نشــانی مجهول
المکان  -4اقای ســتار خانی فرزند خلعت علی متهم با کفالت اقای شــاه محمد ایران نژاد
فرزند علی اکبر به نشــانی کرمانشــاه کهریز روســتای بیجانه  -5اقای فرهاد رحیمی متهم
به نشــانی مجهول المکان  -6اقای علی دوســت خانی وینه متهم به نشــانی مجهول المکان
 -7اقای وحید گودرزی موســی فرزند حســین شــاکی و متهم به نشــانی کرمانشاه مسکن
مرســجادیه بلوک  23طبقه اول  -8خانم ســمیرا شــجاعی متهم به نشــانی مجهول المکان
 -9خانم گل شــکر عیســی وینه فرزند احمد شــاکی به نشانی کرمانشــاه باغ ابریشم اول
رحمانی  2ک اصغر رنجبر ســمت راست درب ســوم  -10اقای اسحان رستمی زمان ابادی
فرزند نور اله شــاکی به نشانی کرمانمشــاه مسکن مهر سجادیه بلوک  18طبقه  5اتهام ها
 -1اخالل در نظم و اســایش عمومی  -2قدرت نمایی با چاقو  -3توهین به اشــخاص عادی
 -4تهدید رای دادگاه حســب کیفرخواست شماره  9618006مورخ  94/8/14صادره از
دادســرای عمومی و انقالب کرمانشــاه آقایان و خانمها  -1خلعتلــی خانی وینه فرزند صید
مراد  -2کوه پری شــجاعی دار شــیرخانی فرزند بساط  -3سمیرا خانی وینه فرزند خلعتلی
 -4فرهاد رحیمی فرزند اقا محمد  -5علی دوست خانی وینه فرزند خلعتلی  -6ستار خانی
وینه فقرزند خلعتلی متهم هســتند به اول تا ســوم مشــارکت در اخالل در نظم عمومی از
طریق جنجال و هیاهو و چهارم تا ششم مشارکت در اخالل در نظم عمومی از طریق جنجال و
هیاهو و مشارکت در قدرت نمایی با سالح سرد به داللت اوراق و محتویات پرونده گزارش
مرجع انتظامی تحقیقات بعمل امده شکایت شکات شهادت شهود صورتجلسه بازبینی فیلم
و عدم حضور متهمین جهت دفاع از خود بزه کاری محرز و مســلم تشــخیص لذا دادگاه به
تجویز ماده  27قانون مجازات اســالمی مصوب  92و رعایــت مواد  64 -67 -134قانون
اخیرالذکر و مواد  618 -617قانون مجارات اسالمی بخش تعزیرات متهمین ردیف اول تا
سوم هر کدام به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از سه ماه حبس و دو
میلیون ریال جزای نقدی بدل از بیست ضربه شالق در حق صندوق دولت جمهوری اسالمی
ایران و متهیمن ردیف چهارم تا ششــم بابت مشــارکت در اخالل در نظم عمومی هر کدام
را بــه پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال جزای نقدی بدل از ســه ماه حبس و دو میلیون
ریال جزای نقدی بدل از بیست شربه شالق در حق صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران

5

شافعی :نباید بحث
حمایت را صرفا
به بحث حمایت از
مصرفکننده ،چه
مردم و چه ارکان
دولتی با خرید از
کاالی ایرانی محدود
کرد .همانطور که
این روزها بیشتر
شاهد تکیه بر این
نوع حمایت یعنی
حمایت از سمت
تقاضا در محافل
مختلف هستیم

به فرصت ایجاد شده در شرایط کنونی کشور راهکارهایی
جهت تعامل بین اندیشمندان مهیا شود .دولت منسجم عمل
کند ،جلب اعتماد کند ،نااطمینانی را از بین ببرد و با یکدلی
هرچه بیشتر و به دور از تعصبات فکری مکاتب اقتصادی و
سیاسی دست به اصالحات نوین بزند و یقین بدانند که باید
توانمندی را با جرقه خواستن شعلهور کنند و با عزم و اراده
ملی به آن تداوم ببخشند.
وی اضافه ک���رد :اما نکته دوم؛ به اعتقاد بس���یاری از
کارشناسان و کارآفرینان ،اقتصاد ایران با ادامه حرکتهای
ناهمگون در عرصه تصمیمگیری فعلی قادر نخواهد بود در
اقتصاد جهانی نقشی درخور توجه با توجه به پتانسیلهای
خود داشته باشد.
وی افزود :اصل انتخاب و تمرکز ایجاب میکند بر اهداف
متمرکز شویم و از تصمیمگیری و تصمیمسازی سازمانها و
نهادهای مختلفی که همگی خود را متولی اقتصاد میدانند
ولی حاضر به پذیرش سهم واقعی خود در جامعه نیستند و
لزوماً پاسخگو نیز نیستند ،اجتناب کنیم.
به گفته او در چنین شرایطی ما نیازمند یک اتحاد
ملی و تفاهم هس���تیم ،اتحادی برای مصالح و منافع
ملی .باید گروههای اجتماعی،سیاسی و اقتصادی همه
اختالفات را کنار گذاشته و نفع ملی را هدفی مشترک
قلمداد کنند؛ به صورتیکه جامعه ای���ن اتحاد ملی را
کام ًال احس���اس و باور کند تا عزم ملی در این حرکت
ایجاد شود.
شافعی با بیان نکته سوم گفت :دولت مقتدر با دولتی که
در اقتصاد دخالت میکند متفاوت است .دولت مقتدر به
معنای دولتی نیست که تمام بودجه و منابع کشور را صرف
هزینههای جاری خود کرده و به دنبال اشتغال دولتی باشد.
وی افزود :در سیاست خارجی همزیستی مسالمتآمیز،
تنشزدایی ،اعتمادسازی ،چندجانبهگرایی و ائتالفسازی در

و بابت مشارکت در قدرت نمایی با سالح سرد هر کدام را به تحمل شش ماه حبس تعزیری با
احتســاب ایام بازداشت قبلی و سی ضربه شالق در محل اجرای احکام کیفری محکوم و اعالم
میدارد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه
و ظرف مدت بیســت روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محکام محترم تجدید نظر اســتان
کرمانشاه میباشد 16
رئیس شعبه  103دادگاه کیفری دو کرمانشاه

دادنامه

پرونده کالســه  9609988322300334شعبه  103دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه
 103جزایی ســابق تصمیم نهایی شــماره  ...شــاکی اقای علی محمد قزوینی کنشــتی فرزند
احمد به نشانی استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشاه مسکن بطرف باغ ابریشم
کوی شــهید مراد رحمانی یک پالک  8متهم اقای کیــوان حیدری گرمیانکی فرزند علی یاور به
نشانی مجهول المکان اتهام ها  -1مزاحمت تلفنی  -2تهدید  -3توهین از طریق پیامک رای
دادگاه حســب کیفرخواست شماره  961585مورخ  96/9/25صادره از دادسرای عمومی و
انقالب کرمانشاه اقای کیوان حیدری گرمکیان فرزند علی یاور متهم است به توهین از طریق
ارســال پیامک موضوع شــکایت اقای علی محمد قزوینی کنشتی فرزند احمد به داللت اوراق
و محتویات پرونده شــکایت شاکی مفاد پیامکهای ارسالی استعالم به عمل امده و عدم حضور
متهم جهت دفاع از خود علیرغم نشــراگهی بزه کاری محرز و مســلم تشــخیص لذا دادگاه به
تجویز ماده  608قانون مجازات اســالمی بخش تعزیرات مشــارالیه را بــه پرداخت مبلغ یک
میلیــون ریــال جزای نقــدی در حق صندوق دولت جمهوری اســالمی محکــوم و اعالم میدارد
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و ظرف
مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محکام محترم تجدید نظر استان کرمانشاه
میباشد 17
رئیس شعبه  103دادگاه کیفری دو کرمانشاه

دادنامه

پرونده کالســه  9609988315200238شعبه  106دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه
 106جزایی ســابق تصمیم نهایی شــماره  ...شــکات  -1اقای محمود نوروزی قلعه عبدشاهی
فرزند یوســف  -2اقای محمد مهدی ســهرابی فرزند صفدر به نشــانی کرمانشاه کالنتری 17
بعثت متهمین  -1اقای رضا مرادی  -2اقای احســان میرانی  -3اقای حسین مرادی  -4اقای
علی مرادی  -5اقای شــاه حســین مرادی همگی به نشانی کرمانشــاه کرمانشاه  -6اقای علی
میرانی به نشــانی کرمانشاه زندان مرکزی  -7اقای حســن مرادی فرزند مراد با وکالت خانم
نوشــین اکبری دوبرجی فرزند اکبر به نشــانی کرمانشاه کرمانشــاه چهارراه مدرس خ مطهری
غربــی پ  348دفتر وکالت اکبری اتهام هــا  -1درگیری با مامورین در حین انجام وظیفه -2
تمرد  -3تخریب خودرو ســازمانی دادگاه بابررســی اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی
را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل اصــدار رای مینماید  .رای دادگاه در
خصوص اتهام اقای حسن مرادی  -2علی میرانی هر دو با وکالت خانم اکبری  -3شاه حسین
مرادی  -4علی مرادی  -5رضا مرادی  -6حســین مرادی  -7احسان میرانی موضوع شکایت
اولیــه اقای محمد مهدی ســهرابی و محمود نوروزی مبنی بر توهیــن و تخریب خودرو و تمرد
نســبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه نظر به اینکه اقای حسن مرادی و علی میرانی
از بدو تحقیقات مقدماتی منکر بزه های انســتابی شــده اند و نحو دســتگیری آنان که بعد از
درگیری میباشــد و کیفرخواســت صادره بر علیه انان مزین به ادله قابل درنگی نمیباشد لذا
مســتندا به ماده  120ق.م.اســالمی رای بر برائت انان صادر میگردداما در خصوص ســایر
متهمیــن بــا توجه به اظهارات متهمین اخیرالذکر و فراری بودن انان و ســایر قرائن و امارات
ارتکاب بزه های توهین و تمرد توســط انان محرز اســت مســتندا به ماده  607و  609قاون
تعزیرات هر یک به  6ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت
محکــوم میگردنــد و در خصوص بزه تخریب امــوال دولتی نظر به اینکــه بموجب عکس های
پیوســت پرونده ااثری از تخریب مشــاهده نگردید لذا در این خصوص نیز رای برایت صادر
میگــردد رای محکومیــت غیابی و ظرف مهلت  20روز پس از ابــالغ واقعی قابل واخواهی در
این شــعبه و پس از ان ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محکام تجدید نظر
استان کرمانشاه است 5077 .
رئیس شعبه  106دادگاه کیفری دو شهرسستان کرمانشاه

دادنامه

پرونده کالســه  9609988328500064شــعبه  4دادگاه انقالب اســالمی شهرستان
کرمانشــاه تصمیــم نهایــی شــماره  9609978314800784متهــم آقای رضــا احمدی ده
خداکرمی فرزند جانعلی به نشــانی اســالم شهر سبزدشــت خیابان ایثار مجهول المکان 391
اتهام حمل مشروبات الکلی خارجی کاالی ممنوع قاچاق رای دادگاه در خصوص اتهام اقای رضا
احمــدی خداکرمــی فرزند جانعلی مجهول المکان دایر بر حمل و نگهداری یک بطری مشــروب
الکلی کاالی قاچاق ممنوعه به ارزش عرفی  1700000ریال نظر به مجموع اوراق و محتویات
پرونده مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه تحقیقات انجام شده
و گزارش مرجع انتظامی و نحوه کشف مشروبات الکلی در بازرسی خودرو تحت اختیار ایشان
مقــدار یک بطری مشــروبات الکلی  360میلی لیتر با مارک گرانتــس میزان الکل  43درصد
اظهارات وی در مرحله تحقیقات انتظامی اقرار بر بزه ارتکابی و استعالم به عمل امده از اداره
گمرکات استان و دفاعیات بالوجه در نزذ قاضی محترم کشیک احضار وی از طریق نشر آگهی
ابالغ حضور نیافته و الیحه نی زارسال نکرده است لذا با توجه به عدم مراجعه و حضور متهم
در جلســه رســیدگی کننده بدون اعالم هر گونه عذر موجه علیرغم مطالب ذکر شــده و مضی
مهلت و انتظار کافی دادگاه با توجه به ابالغ قانونی به متهم و ســایر قرائن و اوضاع و احوال
موجود در پرونده وقوع و ارتکاب بزه موصوف را از ناحیه متهم ثابت و محرز تشــخیص داده
و مستندا به بند الف ماده  22و تبصره  1و  4قانون اصالح مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب
 1392مشارالیه را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت معادل سه برابر ارزش عرفی
کاالی قاچــاق ممنوعه به میزان پنــج میلیون و یکصد هزارریال جــزای نقدی در حق صندوق
دولت و انهدام مشــروب الکلی مکشــوفه محکوم مینماید رای صادره با توجه به مطالب صدر
الذکر مســتندا به مواد  406-375-342-340قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392
غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ به محکوم علیه قابل واخواهی در همین
دادگاه خواهــد بــود و پس از انقاء مهلت واخواهی ظرف بیســت روز به اســتناد ماده -406
 433-431-427-426قانــون آ.د.ک  1392قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر
استان کرمانشاه میباشد 5001 .
دادرس شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی شهرستان کرمانشاه

سطح منطقهای و جهانی میتواند تامینکننده سایر اهداف
و منافع ملی باشد.
وی گفت :نکته چهارم؛ در تخصیص منابع و اعتبارات
بانکی ،دولتمردان حجم اشتغال ایجاد شده را مدنظر قرار
میدهند؛ درحالیکه هدف بنگاههای اقتصادی صرفاً حداکثر
اشتغال نیس���ت بلکه هدف بنگاهها حداقل کردن هزینه،
حداکثر کردن کیفیت و باال ب���ردن ارزشافزوده از فرایند
تولید است.
رییس اتاق ایران افزود :دیدگاه بعضی سیاستگذاران
بر این اس���ت که امکانات را به کس���انی بدهند که
اش���تغالزایی بیش���تری ایجاد میکنند ،درصورتیکه
این نکته منطق اقتصادی ن���دارد .صنعت و تولید باید
ارزشافزوده ایجاد کند و بخشهای جانبی و خدماتی آن
اشتغال به وجود آورد.
بوکار اگر
وی درباره نکته پنجم گفت :بهبود فضای کس 
نامساعد باشد و سیس���تم پاداش و هر قاعدهگذاری در
کش���ور ضد تولید و به نفع فعالیتهای سوداگرانه باشد،
سرمایهگذاری در بخشهای مولد اتفاق نخواهد افتاد .کما
اینکه حرکت نقدینگی باالی کشور در جریان ارز و سکه
را شاهد بودیم.
وی در ادامه افزود :نکته ششم؛ حاکمیت نقش زیادی در
حمایت از کاالی ایرانی دارد .حمایت تنها باال بردن تعرفه
که البته افزایش درآمد دولت را به همراه دارد ،نیست .انجام
این کار طی یک دوره طوالنی حاکی از عدم درک درست از
کاالی ایرانی و گسترش قاچاق است.
شافعی به نکته هفتم پرداخت و گفت :ثبات بخشی به
ش���اخصهای اقتصاد کالن ،پیشبینیپذیر بودن شرایط
اقتصادی برای بلندمدت نیاز امروز اقتصاد است .درحالیکه
عدم ایجاد اعتماد و ریسک باال سرمایهگذاران را به حالت صبر
و انتظار فرو برده و این شرایط سرمایهگذاری در بخشهای
مولد را به تاخیر میاندازد.
وی توضیح داد :نکته هشتم اینکه در تدوین نقشه راه
تولید و تعیین اولویتهای س���رمایهگذاری نباید دیگر به
مزیتهای نسبی تکیه کنیم که اتکا به منابع طبیعی و توسعه
خام فروشی باشد؛ بلکه باید با تحوالت جهانی حرکت کرده
و به دنبال خلق مزیت باشیم.
شافعی در مورد نکتههای نهم و دهم گفت :تا زمانی که
استراتژی توسعه صنعتی نداشته باشیم ،بسیاری از حمایتها
به هرج و مرج خواهد رفت .حمایت باید هدفمند ،مشروط
و مدتدار و در طول زمان کاهنده باش���د .حمایت دائمی
منجر به عدم رقابتی شدن کاالی ایرانی و گسترش رانت
خواهد شد و اما
نکته دهم اینکه بعد از انجام همه این کارها فرهنگسازی
برای مصرفکنندگان میتواند کام ًال اثرگذار باشد.

میلیارد دالر

معاون ام���ور اقتصادی و
بازرگانی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت با اعالم پیشبینی
افزایش هشت میلیارد دالری
صادرات غیرنفتی در سال
 97ابراز امیدواری کرد که
صادرات غیرنفتی امس���ال
کش���ور به مرز  ۵۵میلیارد
دالر برسد.
ایس��نا  -حسن یونس
س���ینکی افزود :با توجه به
سیاس���تهایی ک���ه برای
توس���عه بازارهای صادراتی
و همچنین ارتقای کیفیت
کاالهای صادراتی داشتیم،
توانس���تیم در سال گذشته
میزان ص���ادرات غیرنفتی
کشور را به  ۴۷میلیارد دالر
برسانیم.
وی ابراز امیدواری کرد با
مزیتی که تولید کاالی ایرانی
دارد و همچنی���ن کاهش
هزینههای تولید و ارتقای
کیفیت بتوانی���م بازارهای
صادراتی خود را گس���ترش
دهیم.
سینکی با بیان لزوم حفظ
بازارهای موجود گفت :باید
از طریق بازاریابیهای نوین
و همچنین تقویت رایزنان
بازرگانی و اقتصادی در سایر
کشورها بتوانیم به بازارهای
صادراتی جدید دست پیدا
کنیم.
معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت یادآوری کرد :باید
دامنه حضور خ���ود را در
کشورهای همس���ایه ،اروپا،
آس���یای دور و  ...گسترش
دهیم.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  1396/9/27-139660322002007599هئیــت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مهدی شــورودی جوان
فرزنــد علی به شــماره شناســنامه  3661568345صادره از زابل در ششــدانگ یک باب
خانــه به مســاحت  267/70متر مربع در قســمتی از پالک  898فرعــی از  9اصلی واقع در
بخش  2سیســتان زابل بلوار ارتش روســتای ســرحدی خریداری از مالک رسمی آقای احمد
علی ســرحدی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز در روزنامه کثیراالنتشــار آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 16
تاریخ انتشار نوبت اول  :دو شنبه  97/1/27تاریخ انتشار نوبت دوم سه شنبه 97/2/11
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل
آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  960752شعبه دوم دادیاری دادسرای زابل خانم فائضه چشک به
اتهام توهین به موجب شــگایت اقای غالمحســین شیخی مالشــاهی تحت تعقیب قرار دارد با
توجــه بــه معلوم نبودن محل اقامــت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او
طبق ماده  174قانون آئین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی
و متهــم ظرف مهلت یک ماه احضار میشــود پس از انقضای مهلــت مذکور تصمیم الزم گرفته
خواهد شد269
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب زابل
متن آگهی احضار متهم ( مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست)
در پرونده کالســه ( کیفری یک  9509985479900955 )960012برای  -1حســن
جاللی  -2بهمن ســنچولی  -3حمید سنچولی  -4مهدی سنچولی  -5گلخان سنچولی  -6مزار
ســنچولی بــه اتهام ادم ربایــی تقاضای کیفرنموده که رســیدگی به این شــعبه ارجاع و وقت
رسیدگی به تاریخ  97/4/26ساعت  9تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن
و عدم دسترســی به متهــم و در اجرای مقررات مواد  344قانون آئین دادرســی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی
در وقــت مقــرر در دادگاه حاضــر گردد بدیهی اســت در صورت عدم حضــور مطابق مقررات
رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد .م الف 270
رئیس شعبه  5دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان مستقر در زابل
دادنامه
شــاکی آقای محمد علی میرشــکار فرزند ســلیم به نشانی استان سیســتان و بلوچستان
شهرســتان زابل شــهر زابل سام  11متهم اقای جواد نورایی ســفر فرزند شاداهلل به نشانی
مجهــول المکان اتهام کالهبرداری مرتبط با رایانه به مبلغ ســه میلیون تومان دادگاه با عنایت
به اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح
ذیــل مبادرت به صدور رای مینماید رای دادگاه در خصــوص اتهام اقای جواد نورایی فرزند
شــاداهلل دایر بر کالهبــرداری مرتبط با رایانه به مبلغ ســه میلیون تومان بــا این توضیح که
شاکی عنوان داشته فردی ناشناس با وی تماس گرفته و عنوان داشته که مدیر عامل شرکت
اســت و به دلیل تصادف خواهر زاده اش نیاز به سه میلیون تومان پول دارد و شاکی نیز به
صرف همین اظهارات شاکی اقدام به واریز وجه به حساب وی نموده است صرف نظر از اینکه
شاکی غیز از واریز به حساب مشتکی عنه هیچگونه دلیل مبنی بر اثبات موضوع ارائه نداده
است و باعنایت به اینکه به فرض صحت ادعا اقدام مشتکی عنه چیزی جز صرف دروغ ساده
نبــوده کــه عرفا باعث فریب افراد نمیباشــد و عملیات متقلبانه ارتکاب نیاته اســت به دلیل
عدم احراز وقوع جرم مســتندا به مواد  4و  265و  341قانون ایین دادرسی کیفری 1392
و اصــل  37قانون اساســی قرار منع تعقیب نامبــرده را صادر و اعــالم مینماید قرار صادره
ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محکام محترم تجدید نظر اســتان سیستان
و بلوچستان میباشد 271
رئیس شعبه  102دادگاه کیفری دو زابل
برگ اجرایی

مشخصات محکوم علیه محسن ابوترابی مجهول المکان مشخصات محکوم له مجید جوالیی به وکالت اقای صمدی نشانی محل اقامت مشهد بین ابوطالب 3و5
پالک  109محکوم به بموجب رای شماره  119/686تاریخ  96/6/27شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان چناران که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم
است به  -1محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  15/500/000ریال معادل یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان بابت اصل خواسته  -2پرداخت
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  -3پرداخت مبلغ  632/500ریال معادل شــصت و ســه هزار و دویســت و پنجاه تومان بابت هزنیه دادرســی  -4پرداخت
خسارت تاخیرتادیه از زمان سررسید چک تا یوم االداء در حق خواهان  -5پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ اجرایی ظرف
ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت برابر مواد  24و  34و  35و 38
و  64و  66قانون اجرای احکام مدنی و مواد  522و 523و  526قانون آئین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می گیرید24 .

دادنامه

شورای حل اختالف شعبه اول چناران

کالســه پرونده  531/96شــعبه  8شــورای حل اختالف شهرستان چناران شــماره حکم  96/11/30 - 44/664خواهان مســعود سلیمان نژاد بهشتی 2
روبروی نمایندگی ســایپا مغازه کامپیوتر خوانده محمد بوجار پور موضوع مطالبه وجه رای قاضی شــورا در خصوص دعوی مســعود ســلیمان نژاد فرزند نصراله به
طرفیت محمد بوجارپور فرزند جعفر به خواســته مطالبه وجه به مبلغ چهل میلیون ریال بابت یک فقره چک به شــماره  95/8/15 -355384عهده بانک تجارت به
انضمام هزنیه های دادرســی و خســارت تاخیرتادیه و با توجه به ارائه رونوشــت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن از ناحیه خواهان که داللت بر اشتغال ذمه
خوانــده دارد و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ در جلســه رســیدگی حاضرنگردیده و در قبال دعوی مطروحه و مســتندات در یــد خواهان دفاع موثری به عمل
نیاورده اســت و دعوی خواهان مصون از ایراد واقع گردیده اســت لذا با توجه به محتویات پرونده دعوی خواهان را وارد دانســته و به اســتناد مواد  198و 519
قانون ایین دادرسی مدنی و مواد  313 -310قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  1/280/000ریال بابت هزنیه های دادرسی و نشر اگهی و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ  95/8/15لغایت یوم
االداء ر اســاس شــاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین
شعبه و ظرف مدت بیست روز پس از ان قابل تجدید نظرخواهی در محکام حقوقی چناران میباشد 25

قاضی شعبه هشت شورای حل اختالف چناران
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهــان ســحر رئیســیان پروری به خواســته مطالبــه وجه  5فقره ســفته به شــماره هــای -148976- 148977-148980
 148978-148979جمعــا به مبلغ  25/000/000ریال به اضافه کلیه هزینه های دادرســی و خســارت تاخیر در تادیه دین تقدیم
این شــورا به ادرس شــهمیرزاد خیابان شــهید بهشــتی روبروی مســجد جامع دفتر شــورای حل اختالف شــهمیرزاد نموده و به کالسه
 9709982758100013ثبت گردیده اســت که وقت رســیدگی به تاریخ  1397/3/1ســاعت  16بعد از ظهر تعیین شــده است به
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده  73قانون ایین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
مدنی و دســتور رئیس شــورا مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده عسکری رزدان پس از نشر
آگهی و اطالع از مفاد ان در یکی از روزهای شنبه -یکشنبه  -سه شنبه و چهار شنبه از ساعت  16تا  19به شورا مراجعه و ضمن اعالم
نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند در غیر اینصورت غیابا
رئیس شورای حل اختالف شهمیرازد
رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

New Tab

دریچه

ارایه بیمه تکمیلی
به شرکتهای دانشبنیان کشور

خدمات بیمه درمان تکمیلی به شرکتهای دانشبنیان
در کل کشور ارایه میشود.
معاونت علمی ریاست جمهوری  -محمد صاحبکار
خراسانی دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان
معاونت علمی در خصوص اهمیت سرمایههای انسانی در
شرکتهای دانشبنیان گفت :مهمترین دارایی شرکتهای
دانشبنیان ،نیروی انسانی آنها است و یکی از مواردی
که میتواند موجب افزایش رضایتمندی و حفظ نیروی
انسانی فعال در شرکتهای دانشبنیان شود ،ارایه خدمات
بیمه درمان تکمیلی به افراد فعال در این شرکتها است.
صاحبکار افزود :در حال حاضر با توجه به مقررات و
هزینههای موجود ،بس���یاری از شرکتهای کوچک و
متوسط توانایی ارایه این خدمات را به کارکنان خود ندارند.
دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان افزود:
ازآنجاییک���ه تدوین و اجرای برنامهه���ای حمایتی از
ش���رکتهای دانشبنیان یکی از مهمترین فعالیتهای
معاونت علمی و فناوری است ،ایجاد سازوکار مناسب برای
رفع این مشکل در دستور کار شبکه نوآوری تهران قرار
گرفت و ارایه خدمات بیم���ه درمان تکمیلی ،بهصورت
آزمایشی در دیماه سال  1396برای شرکتهای مستقر
در استان تهران اجرایی شد که  540نفر تحت پوشش
این بیمه قرار گرفتند .صاحبکار افزود :با توجه به استقبال
شرکتها ،در سال  1397این خدمات به همه شرکتهای
دانشبنیان در همه استانهای کشور ارایه میشود.
رییس مرکز شرکتهای دانشبنیان گفت :ازآنجاییکه
انعقاد این ق���رارداد بهصورت تجميع���ي خواهد بود،
محدودیتی برای تعداد کارکنان شرکتها وجود ندارد
و نرخ حق بيمه هم کاهشیافته است .عضو هیات علمی
پژوهشکده مطالعات فناوری افزود :شرکتهای دانشبنیان
پس از ثبتنام در سامانه شبکه نوآوری تهران ()Tinet.ir
میتوانند تقاضای خدمات بیمه درمان تکمیلی را برای
خود و اعضای خانواده در این سامانه از تاریخ  28فروردین
لغایت  15اردیبهشت  1397ثبت کنند.

دانشآموزان در حوزه چاپ سهبعدی
به رقابت پرداختند

نخستین مسابقه ساخت افزایشی (چاپ سهبعدی) در
جشنواره پروژههای دانشآموزی تبیان با حمایت ستاد
توسعه فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی
برگزار شد.
معاونت علمی ریاس��ت جمهوری  -این رویداد
ترویج و فرهنگسازی اهداف ،برنامهها و محتوای مدنظر در
حوزه فناوریساخت افزایشی در میان دانشآموزان مقاطع
مختلف تحصیلی از طریق برگزاری مسابقات و برنامههای
علمی و آموزشی برای دانشآموزان را مد نظر قرار داد.

آگهی ابالغ دادخواست و دعوت به رسیدگی
آقای مهدی نوروز خانی فرزند محمد دادخواســتی به خواســته الزام به تنظیم سند خودرو به طرفیت آقای  -1ناصر مطلبی
ف گل بابا  -2احمد ییالق آکندی فرزند حســنجان تقدیم که به این شــعبه ارجاع و بکالســه  8/97/17شــورای ساری ثبت شده
چون خوانده مجهول المکان میباشــد حســب دســتور شــورا طبق ماده  73ق.آ.د.م مراتب در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار
درج و اگهی میشــود که خوانده با مراجعه به دفتر شــورای حل اختالف ســاری نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در
روز یک شــنبه مورخ  97/3/6ســاعت  9صبح در شــعبه  8حقوقی شورای حل اختالف حضور بهم رســانند واال رسیدگی و اقدام
قانونی معمول خواهد داشت .
دفتر شعبه  8شورای حل اختالف ساری
آگهی ابالغ دادخواست و دعوت به رسیدگی
آقــای مهــدی نوروز خانی فرزند محمد رجب دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه به طرفیت آقای ناصــر مطلبی ف گل بابا
تقدیم که به این شــعبه ارجاع و بکالســه  8/97/22شورای ساری ثبت شــده چون خوانده مجهول المکان میباشد حسب دستور
شورا طبق ماده  73ق.آ.د.م مراتب در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج و اگهی میشود که خوانده با مراجعه به دفتر شورای
حل اختالف ســاری نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در روز یک شنبه مورخ  97/3/6ساعت  9/30صبح در شعبه 8
حقوقی شورای حل اختالف حضور بهم رسانند واال رسیدگی و اقدام قانونی معمول خواهد داشت .
دفتر شعبه  8شورای حل اختالف ساری
رونوشت آگهی حصروراثت

نظر به اینکه اقای شیر محمد پور حسن دارای شناسنامه شماره  525به شرح دادخواست به کالسه  1/30/97از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی پور حسن به شناسنامه  6500-151518در تاریخ  1397/1/8در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1شیر محمد پور حسن فرزند اسماعیل ش ش  525ت ت  1352/12/1ملی  6509285071صادره
از رشــتخوار پدر متوفی  -2عفت طالبی اشــوری فرزند سلطان ش ش  1649ت ت  1353/5/1ملی  6509302357صادره رشتخوار مادر اینک با انجام
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده  362ق امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.

شورای حل اختالف شعبه یک شهرستان رشتخوار
آگهی حصر وراثت

آقای ســیدامیر موسوی فرزند حســین تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نموده که درخواست وی به حوزه سوم شورای حل اختالف تربت حیدریه
ارجاع و به شــماره  3/15/97ثبت که چنین اشــعار داشته مرحوم سید حســین موسوی فرزند محمود در تاریخ  96/12/24برحمت ایزدی پیوسته و ورثه
حین الفوت وی عبارتند از  -1ســید امیر موســوی فرزند ســید حسین ش ش  1373-06900502044پســر متوفی  -2سیده الهام موسوی فرزند سید
حســین ش ش  1379-069-0788681دختر متوفی  -3فاطمه ســیف نیا فرزند عباســعلی ش ش  1348-27755همسر متوفی و بجز نامبردگان فوق
وارث دیگری ندارد لذا مراتب یک نوبت آگهی میگردد که چنانچه کسی اعتراضی و یا وصیتنامه ای اعم سری و رسمی داشته باشد ظرف یکماه پس از تاریخ
انتشار این آگهی به حوزه سوم شورای حل اختالف تربت حیدریه مراجعه نماید .واال گواهی صادر خواهدشد 4

دبیر حوزه  3شورای حل اختالف تربت حیدریه

آگهی حصر وراثت

خانم بهناز کامجوی ســنجد بوری فرزند علی تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نموده که درخواســت وی به حوزه ســوم شــورای حل اختالف تربت
حیدریه ارجاع و به شماره  3/17/97ثبت که چنین اشعار داشته مرحوم علی کامجوی سنجد بوری فرزند محمد رضا در تاریخ  96/12/24برحمت ایزدی
پیوســته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از  -1بهناز کامجوی ســنجد بوری فرزند علی ش ش  1365 -6دختر متوفی  -2فاطمه کامجوی ســنجد بوری فرزند
علی ش ش  1374-069-0529775دختر متوفی  -3اســماعیل کامجوی ســنجد بوری فرزند علی ش ش  1367-1052پســر متوفی  -4عذرا کامجوی
ســنجد بوری فرزند علی ش ش  1376-069-0661819دختر متوفی  -5افســانه کامجوی سنجد بوری فرزند علی ش ش  1370-690327196دختر
متوفی  -6رفعت بزرک صنوبری فرزند علیرضا ش ش  1349-27244همسر متوفی و بجز نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد لذا مراتب یک نوبت آگهی
میگردد که چنانچه کســی اعتراضی و یا وصیتنامه ای اعم ســری و رسمی داشته باشــد ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار این آگهی به حوزه سوم شورای حل
اختالف تربت حیدریه مراجعه نماید .واال گواهی صادر خواهدشد5

دبیر حوزه  3شورای حل اختالف تربت حیدریه

آگهی حصر وراثت

آقای محمد علی شــیبانی فرزند محمد حســین تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نموده که درخواســت وی به حوزه ســوم شورای حل اختالف تربت
حیدریه ارجاع و به شــماره  3/14/97ثبت که چنین اشــعار داشــته مرحوم محمد حســین شــیبانی فرزند محمد علی در تاریخ  96/12/26برحمت ایزدی
پیوســته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از  -1محمد علی شــیبانی فرزند محمد حســین ش ش  1359-1499پسر متوفی  -2طاهره شیبانی فرزند محمد
حســین ش ش  1365-3638دخترمتوفی  -3فاطمه حســنی ازغندی فرزند علی اکبر ش ش  1335-2058همسر متوفی  -4مهدی شیبانی فرزند محمد
حســین ش ش 1368-069-003285 -4پســر متوفی  -5معصومه شــیبانی فرزند محمد حســین ش ش  1357-324دختر متوفی  -6آمنه شــیبانی
فرزنــد محمــد حســین ش ش  1356-3377دختر متوفی و بجز نامبردگان فــوق وارث دیگری ندارد لذا مراتب یک نوبت آگهی میگردد که چنانچه کســی
اعتراضی و یا وصیتنامه ای اعم ســری و رســمی داشــته باشــد ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار این آگهی به حوزه سوم شــورای حل اختالف تربت حیدریه
مراجعه نماید .واال گواهی صادر خواهدشد6

دبیر حوزه  3شورای حل اختالف تربت حیدریه

آگهی ابالغ دادنامه

پیرو آگهی مورخه  -روزنامه  -بدینوسیله به جعفربهادر فعال مجهول المکان میباشد از طریق آگهی ابالغ میشود بموجب دادنامه شماره  722مورخه
 96/10/4صادره از شعبه هفتم شورای دادگاه تربت حیدریه به اتهام مطالبه نفقه محکوم به به پرداخت نفقه جاریه از مورخه  96/6/25تا 97/6/25
به مدت  12ماه از قرار ماهی  350/000تومان و پرداخت نفقه معوقه از مورخه  96/4/25تا  96/6/25از قرار ماهی  300/000تومان و پرداخت هزنیه
دادرسی به مبلغ  156000تمان در حق خواهان محکوم گردیده است رای صادره ظرف مهلت د ه روز پس از انتشار آگهی قابل واخواهی در همین دادگاه
میباشد چنانچه نامبرده به رای صادره معترض میباشد درخواست واخواهی خویش را ظرف مهلت مقرر با قید آدرس کامل به دفتر دادگاه ارائه نماید3 .

دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف تربت حیدریه
رای دادگاه

پیرو آگهی قبلی روزنامه فن اوران اطالعات به شماره  1396/11/23-2976در پرونده کالسه  960577این دادگاه در خصوص اتهام آقای جواد
سنگاشکن فرزند عباس دایر بر ترک انفاق اشخاص واجب النفقه فرزندش به هویت درسا سنگاشکن متولد  1388موضوع شکایت خانم مهناز باورز زاده
فرزند عبدالحســین به قیمومت موقت از فقرزند مشــترک مذکور با توجه ب شــکایت شــاکی و با عنیات به اسناد سجلی ارایه شــده که بر مبنای انها رابطه
ابوت میان متهم و بزه دیده احراز میگردد و با لحاظ مفاد دادنامه شماره  9409975194801229دادگاه حقوقی گناباد که به موجب ان بر تکلیف متهم به
پرداخت نفقه فرزندانش تاکید شــده و میزان نفقه ماهانه هفتصد هزار ریال براورد گردیده اســت و نظر به اینکه مطابق اظهارات شهود تعرفه شده متهم
نفقه فرزندان خود را پرداخت نمیکند و صرف نظر از عدم حضور متهم در دادگاه علیرغم ابالغ وقت رســیدگی و با مداقه در کیفرخواســت صادر شــدهاز
دادسرا بزه انتسابی ثابت تشخیص داده شده و به استناد ماده  53قانون حمایت خانواده و ماده  19قانون مجازات اسالمی مصوب  1392متهم را به تحمل
هفت ماه حبس محکوم میکند رای صادر شــده غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف یســت روز پس از ان
قابل تجدید نظر خواهی در شعب محترم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی است 1476

رئیس شعبه  101دادگاه کیفری دو گناباد

رونوشت آگهی حصروراثت

نظر به اینکه خانم نســرین معزز دارای شناســنامه شماره  2677به شرح دادخواســت به کالسه  6/555/96از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد معزز به شناســنامه  21در تاریخ  1395/3/1در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1معصومه معزز شــماره ملی  0900136014تاریخ تولد  1352/4/24فرزند متوفی  -2علیرضا معزز شــماره ملی
 0900148047تاریخ تولد  1355/6/15فرزند متوفی  -3نســرین معزز شــماره ملی  0900281863تاریخ تولد  1339/7/12فرزند متوفی  -4فرح
نــاز معزز شــماره ملی  0900380128تاریــخ تولد  1348/2/2فرزنــد متوفی  -5عباس معزز شــماره ملی  0901181765تاریــخ تولد 1358/4/20
فرزند متوفی  -6نواب معزز شــماره ملی  0901587771تاریخ تولد  1345/5/2فرزند متوفی  -7فریبا معزز شــماره ملی  0901619809تاریخ تولد
 1349/6/10فرزند متوفی  -8بی بی صدیقه اســماعیلی شــماره ملی  0901080950تاریخ تولد  1342/4/1همســر متوفی اینک با انجام تشــریفات
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد385.

شورای حل اختالف شعبه ششم شهرستان کاشمر
دادنامه

کالسه پرونده  536/96شعبه  8شورای حل اختالف شهرستان چناران شماره حکم  96/11/30 - 43/663خواهان مسعود سلیمان نژاد بهشتی
 2روبروی نمایندگی سایپا مغازه کامپیوتر سلیمان نژاد خوانده علیرضا قفل چی موضوع مطالبه وجه رای قاضی شورا در خصوص دعوی مسعود سلیمان نژاد
فرزند نصراله به طرفیت علیرضا قفل چی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ده میلیون ریال بابت چک به شماره  93/9/20-1351/091540/3به انضمام
هزنیه های دادرســی و خســارت تاخیرتادیه تا یوم االداء و با توجه به ارائه رونوشــت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن از ناحیه خواهان که داللت بر
اشتغال ذمه خوانده دارد و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ در جلسه رسیدگی حاضرنگردیده و در قبال دعوی مطروحه و مستندات در ید خواهان دفاع
موثری به عمل نیاورده است و دعوی خواهان مصون از ایراد واقع گردیده است لذا با توجه به محتویات پرونده دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد
مواد  198و  519قانون ایین دادرســی مدنی و مواد  313 -310قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به
پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  530/000ریال بابت هزنیه های دادرسی و نشر اگهی و پرداخت خسارت تاخیرتادیه تا
یوم االداء بر اســاس شــاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در همین شعبه و ظرف مدت بیست روز پس از ان قابل تجدید نظرخواهی در محکام حقوقی چناران میباشد 26

قاضی شعبه هشت شورای حل اختالف چناران
آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی

بدینوســیله بــه آقای  -1هــادی رمضانی  -2غالمعلی زراعی آلتمــان  -3علیرضا صادق زاده فعال مجهول المکان ابالغ میشــود که بانک مهر اقتصاد
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه  8شورای حل اختالف چناران ارائه و به کالسه  8/658/96ثبت و برای روز یک شنبه مورخه
 97/2/30ســاعت  16وقت رســیدگی تعیین گردیده اســت لذا به اســتناد ماده  73ق.آ.د.م مراتب یکنوبت در روزنامه کثیراالنتشــار درج میگردد شما
میتوانید قبل از رســیدگی به دبیرخانه شــورای حل اختالف شعبه  8شهرستان چناران مســتقر در مجتمع شماره یک به نشانی چناران جنب نمایندگی سایپا
مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگی در شــورا حاضر شــوید در صورت عدم
مسئول دبیرخانه شعبه هشت شورای حل اختالف چناران
حضور غیابا رسیدگی خواهد شد32 .

