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های اداری (الکامپ) ،از تاریخ  6تا  9آذرماه سال جاری،
دوازدهمین نمایشگاه الکامپ فناوران -دوازدهمین نمایشگاه کامپیوتر ،تجارت الکترونیک ،اینترنت و ماشین
توانند برای دریافت
گیالن آذرماه برگزار خواهد شد در محل نمایشگاه بین المللی گیالن (شهر رشت) برگزار خواهد شد .متقاضیان شرکت در این نمایشگاه می
اطالعات بیشتر و رزرو آنالین غرفه ،به سایت نمایشگاه گیالن ،به آدرس  Gilelecomp.comمراجعه کنند.

New Tab

دریچه

براساس تفاهمنامه معاونت علمی ریاست جمهوری و شهرداری تهران صورت گرفت

10درصد سبد صادرات در اختیار
صنایع کوچک و متوسط است

گذاری صنایع کوچک گفت:
مدیرعامل صندوق سرمایه
بر اساس آمار موجود ،صنایع کوچک و متوسط سهمی
بیش از  10درصد کل صادرات را در کشورمان به خود
اختصاص داد هاند.
سازمان توسعه تجارت  -محمدحسین مقیسه
افزود :این در حالی اس���ت که سهم صنایع کوچک و
متوسط در صادرات ژاپن  60درصد ،در تایوان  70درصد
و در سنگاپور 90درصد است.
وی با بیان اهمیت نقش صنایع کوچک و متوسط در
اقتصاد افزود :یکی از مزایای صنایع کوچک و متوسط،
انعطافپذیری و کارایی باالی آنهاست که با افزایش
قابلیت صادراتی ،میتوانند تعامالت خوبی در بازارهای
بینالمللی داشته باشند .وی بکارگیری مدل توسعه با
محوریت صنایع کوچک و متوسط را با اهمیت توصیف
کرد و گفت :توسعه صنایع کوچک و متوسط ،میتواند به
توسعه صادرات منجر شود.
مقیس����ه در ادامه ،بودجه  110میلیارد تومانی
صندوق سرمایهگذاری صنایع کوچک را برای پوشش
دهها هزار بنگاه تولیدی کوچک ناکافی عنوان کرد
و افزود :با توجه به این محدودیت سرمایه ،اولویت
اصلی صندوق ارائه ضمانت نامه به واحدهای صادرات
محور است.
معاون گمرک اعالم کرد:

درآمد  108هزار میلیارد ریالی گمرک
در نیمه نخست امسال

درآمدهای گمرکی در نیمه نخست پارسال  158هزار
میلیارد و  835میلیون ریال بود که در مدت مشابه
امسال به گفته معاون گمرک ،به  163هزار میلیارد
ریال رسید.
گمرک  -معاون گمرک گفت :در نیمه نخست امسال
با احتساب دریافت ضمانتنامه از واردکنندگان108 ،
هزار میلیارد ریال درآمد گمرکی از محل حقوق ورودی
کاالها و  55هزار میلیارد ریال عوارض و مالیات بر ارزش
افزوده در گمرکات کشور وصول شد.
علی رحیمیان افزود :بدون ضمانت و به صورت نقد در
 6ماه امسال  ۷۳هزار و  ۴۸۰میلیارد ریال درآمد کسب
ش���د .همچنین از مجموع عوارض و مالیات بر ارزش
افزوده وصول شده ،سهم عوارض حدود  18هزار میلیارد
ریال بود.
رحیمیان گفت :با وجود کاهش  13درصدی واردات و
ممنوعیت ورود  1400قل���م کاالی مصرفی به ویژه
خودرو ،افزایش تجهیزات کنترلی در گمرکات و رشد
رویههای الکترونیکی گمرکی ش���اهد بهبود درآمدها
بودیم.

استقرار استارتآپها و مراکز فناوری در بافت فرسوده تهران

سورنا ستاری :تاکسیهای اینترنتی جزو کسب و کارهای نوین فناورانه است و باید مجوزهای الزم از شهرداری را اخذ کنند
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه تهران پتانسیل تبدیل به
شهر هوشمند شدن را دارد ،گفت :قرار است مناطقی در بافتهای فرسوده در اختیار
استارتآپها و شتابدهنده قرار گیرد.
فناوران  -آیین تبادل تفاهمنامه همکاری مشترک بین معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و شهرداری تهران با موضوع تسهیل استقرار استارتآپها ،شتاب
دهندهها و ایجاد مراکز فناوری کارخانههای نوآوری در بافتهای فرسوده و پهنههای
صنعتی متروکه شهر تهران در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور در این مراسم با تاکید بر
اینکه همواره ش���هرداری تهران حامی ایدههای ما در معاونت علمی بوده است،
گفت :بر همین اساس تفاهمنامهای با موضوع توسعه نوآوری در شهر تهران را با
شهرداری منعقد کردیم.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت :ایجاد مراکزی در تهران به عنوان
محل تجمع استارتآپها ،مراکز رشد ،شرکتهای دانشبنیان ،استارتآپها و
واحدهای فناور با تبدیل بافتهای متروکه و فرسوده به بستری برای شکوفایی این
ظرفیتها در مناطق عمدتا مستعد ،جزو مفاد تفاهمنامه با شهرداری تهران است.
رییس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان ،با بیان اینکه آینده تهران در دستان
نوآوری افزود :تراکم نیروی انس���انی متخصص ج���وان و تحصیلکرده در کنار
سرمایهگذاری بخشخصوصی و حضور شرکتهای دانشبنیان و استارتآپی در
این شهر ضمن ایجاد ظرفیت شهر هوشمند کل پهنه تهران را به یک پارک علم و
فناوری تبدیل میکند .ستاری در حضور افشانی شهردار تهران در خصوص فرآیند
مستمر تغییر اماکن متروکه و بافتهای فرسوده تهران به کارخانجات مراکز نوآوری
گفت :با کمک شهرداری تهران ،در حالیکه تعدادی از کارخانجات نوآوری در تهران
فعال است ،تنها یکی از این مراکز میتواند بیش از  ۳۵۰۰تا  ۴۰۰۰کارآفرین را
در خود جای دهد.
ن تفاهمنامه فرهنگسازی و ترویج
وی ادامه داد :با بیان اینکه یکی از بنیادهای ای 

علم ،فناوری و اقتصاد دانشبنیان است ،گفت :شهری که هر روزه به مردم یک
خدمت فناورانه جدید ارایه میدهد و افراد جامعه با فناوریهای نو در ارتباط هستند
فرهنگ جدیدی بر پایه شهر هوشمند شکل میگیرد و افراد ساکن در این شهر
به طور مستمر در معرض آموزشهای جدید با خدمتی تازه مواجهاند که زندگی را
برای آنان آسانتر میکند.
سورنا ستاری در حاشیه امضای تفاهمنامه مشترک با شهردار تهران در خصوص
ادامه فعالیتهای تاکسیهای اینترنتی در شهر تهران افزود :تاکسیهای اینترنتی
جزو کسب و کارهای نوین فناورانه است و مانند همه کسب و کارهای دیگر باید
مجوزهای الزم از شهرداری را اخذ کنند .وی با تاکید بر اینکه هرگز بحث واگذاری
تاکسیهای اینترنتی به شهردار مطرح نبوده است ،توضیح داد :مانند همه کسب و
کارهای دیگر خدمات این تاکسیها باید با موافقت شهرداری صورت گیرد.
معاون علمی و فناوری رییسجمهور گفت :بر این اس���اس مقرر ش���ده که
استارتاپهایی که مجوز میخواهند ،باید قبل از آن موافقت شهرداری را داشته
باشند تا از این طریق بتوان آنها را ساماندهی کرد.
محمدعلی افشانی شهردار تهران نیز در این مراس���م با بیان اینکه یکی از

اولویتهای شهرداری تهران احیای بافتهای فرس���وده شهری و متروکه برای
توسعه محالت است ،زیست پذیر شدن بافتهای ناکارآمد و فرسوده به عنوان یکی
از اولویتهای شهرداری اس���ت و اکنون قصد داریم فراتر از توسعه ساختمانها،
توسعه پایدار محالت را به کمک فناوری و نوآوری شرکتهای دانشبنیان و فناور
فراهم کنیم.
وی ادامه داد :برای افزایش زیرشاخصهای زیست پذیری در پایتخت با تمام
نهادها و دستگاههای اجرایی که میتوانند نقش آفرین باشند از جمله معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری آغاز به همکاری میکنیم.
او درباره روند واگذاری این ساختمانها به شرکتهای دانشبنیان تصریح کرد:
ها دریافت
شهرداری تهران برای در اختیار گذاشتن ساختمانها هیچ مبلغی از شرکت
نمیکند ،اما بخشی از سهام این شرکتها به شهرداری تهران واگذار خواهد شد.
افشانی درباره موضوعات مالی پیرامون این تفاهم نامه نیز یادآور شد :نکته مهم
در این پروژه این است که بحث اصلی شهرداری تهران درآمدزایی نیست ،تالش
ما برای ایجاد اشتغال در جهت حفظ نیروی جوان و خالق در کشور و جلوگیری
از مهاجرت است ،اما از آنجا که پروژهها بدون داشتن منبع مالی به مشکل خواهد
خورد ،در این مورد هم برنامهریزیهایی صورت گرفته است.
تفاهمنامههمکاری مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرداری
تهران با هدف استفاده از ظرفیتهای موجود شهرداری تهران در شناسایی و واگذاری
ساختمانها و پهنههای صنعتی متروکه و فضاهای قابل استفاده در بافت فرسوده و
ناکارآمد شهری برای میزبانی استارتآپها و شتابدهندهها با هدف بهره برداری
از اثرات توسعهای و ارزش افزوده حاصل از استقرار آنها در راستای بازآفرینی شهری
منعقد شد .بر اساس این تفاهمنامه همکاری مشترک ،توسعه زیست بوم نوآوری
و فناوری به منظور توسعه اقتصاد دانشبنیان و استفاده از قابلیتهای کالن شهر
تهران با تأکید بر توانمندسازی ساکنان بافت فرسوده و ناکارآمد شهر تهران در
دستور کار دو دستگاه قرار گرفت.

تسهیالت

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی:

پوشش  50درصدی هزینه صدور کارت بازرگانی شرکتهای دانشبنیان

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی ،دریافت کارت بازرگانی برای
ش���رکتهای دانشبنیان را منوط به ثبت درخواست اولیه آنها در سامانه غزال
دانست و گفت :شرکتها میتوانند با ارسال مدارک به صندوق  50درصد هزینه
دریافت کارت تا سقف  10میلیون ریال را دریافت کنند.
ایسنا  -مرضیه ش���اوردی یکی از ماموریتهای اصلی صندوق نوآوری و
شکوفایی را توانمندسازی ش���رکتهای دانشبنیان و حمایت از شرکتهای
خصوصی در زمینه تجاریسازی دانست و افزود :بر این اساس همه شرکتهای
دانشبنیان اعم از “نوپا نوع  1و  ”2و “تولیدی نوع  1و  ”2مشروط به اینکه در
فهرست خاکستری صندوق نوآوری و شکوفایی نباشند ،میتوانند از خدمات متنوع
توانمندسازی استفاده کنند.

بقیه از صفحه قبل

صنــدوق دولت خصوص متهم ردیف ششــم بابت بزه کالهبــرداری به رد مال و
پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده و هفت سال حبس تعزیری و خصوص بزه
معاونت در بزه کالهبرداری به تحمل دوســال حبس تعزیری و هشــتاد و یک میلیون
ریــال جزای نقــدی در حق صندوق دولت و متهمان ردیف هشــتم و نهم ســیزدهم
شــاندزهم و هفدهم بابت بزه کالهبرداری غالوه بر رد مــال و پرداخت جزای نقدی
معــادل مال اخذ شــده هر کدام به تحمل دو ســال حبس تعزیــری محکوم میگردند
و متهمــان ردیف دهم و یازدهــم و دوازدهم بابت بزه معاونــت در کالهبرداری هر
کــدام به تحمل یک ســال حبس تعزیــری و پرداخت جزای نقــدی متهم ردیف دهم
بــه پرداخت هفتاد میلیون ریال جــزای نقدی و متهمان ردیــف یازدهم و دوازدهم
هر کدام به پرداخت هشــتاد و یک میلیــون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت
محکــوم میگردنــد در تعدد جرم ئبا فرض اشــد بودن یک مجازات و مجازات اشــد
قابل اجرا اســت در خصوص اتهام ســایر متهمــان دایر بر کالهبرداری و شــروع به
کالهبرداری با توجه به اوراق پرونده فقدان ادله کافی وقوع انتساب بزه به متهمان
و قرائــن و امــارات موجب علــم و اقناع وجــدان و توجه به اصل برائت مســتند به
مــاده  4قانون آیین داردســی کیفری رای بــر برائت متهمان صــادر و اعالم میدارد
رای صادره محکویت خصوص متهمان ردیف ســوم چهارم هشــتم نهم دهم یازدهم
دوازدهم ســیزدهم شــانزدهم و هفدهم غیابی ظرف مهلت بیست روز پس ازابالغ
قابل واخواهی در این شعبه دادگاه پس از انمام مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست
روز قابل تجدید نظر خواهی در محکام محترم تجدید نظر اســتان کرمانشاه میبادش
رای محکومیــت خصــوص متهمان ردیف اول دوم پنجم ششــم و هفتــم رای برائت
حضــوری ظرف مهلت بیســت روز پس از ابــالغ قابل تجدید نظر خواهــی در محکام
تجدید نظر استان کرمانشاه میباشد

رئیس شعبه  111دادگاه کیفری دو کرمانشاه

دادنامه

پرونده کالســه  9709988321000115شــعبه  110دادگاه کیفری دو شهر
کرمانشــاه  110جزایی سابق تصمیم نهایی شماره  9709978313300660شاکی
آقای احمد علی قرباغستانی فرزند مهر علی با وکالت اقای مجتبی فالحی فرزند اسد
به نشانی کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه جعفر آباد خ ارتش پ  134متهم آقای محمد
عارف فرزند فاضل بگ به نشــانی کرمانشــاه کرمانشــاه اتهام کالهبرداری از طریق
فروش مال غیر گردشــکار موضوع پرونده در ارتباط با شــکایت اقای احمد علی قره
باغســتانی علیه اقای محمد نوره پور عارف دایر بر کالهبرداری از طریق فروش مال
غیر به شــاکی میباشد که از سوی شعبه دهم دادیاری مورد رسیدگی قرار گرفته و
باق رار جلب به دادرســی و کیفرخواســت به دادگاه ارسال و از سوی رئیس محترم
دادگاههای عمومی و انقالب به این شعبه ارجاع و دادگاه وقت رسیدگی برای مورخه
 97/7/8تعیین و پس از رســیدگی به پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت
از خداوند ســبحان به شرح ذیل انشــاء رای مینماید رای دادگاه حسب کیفرخواست
شــماره  97-2169دادســرای عمومی و انقالب کرمانشاه اتهام اقای محمد نوره پور
عارف فرزند فاضل دایر اســت بر کالهبرداری از طریق فروش مال غیر به شــاکی و
تحصیل مبلغ یکصدو پنجاه میلیون تومان موضوعشــکایت اقای احمد قره باغســتانی
بدیــن توضیح کــه متهم اقدام به فروش ســه دانگ مشــاع از یک قطعــه زمین به
پــالک  367فرعی از  138اصلی قطعه  91در مورخه  91/12/1ســپس در مورخه
 93/10/17به شرح ســند رسمی شماره  1393-146تنظیم در دفتر خانه شماره
 100شهرســتان کرمانشاه به شــاکی در قبال مبلغ مذکور مینماید در حالیکه سابقا
مبیع را به غیر انتقال داده اســت النهایه دادگاه از توجه به شــکایت شــاکی تصویر
مبایعه نامه و ســند رســمی انتقال مبیع به شاکی و مفاد دادنامه شماره 96-1213
مورخ  96/11/28صادره از شــعبه اول محاکم تجدید نظر کرمانشــاه و عدم حضور
متهم و ارائه هر گونه دفاع اتهام را وارد مستندا به ماده  1از قانون تشدید مجازات
مرتکبین ارتشــا اختــالس و کالهبرداری متهم را به تحمل چهار ســال حبس و جزای
نقدی به مبلغ یکسدو پنجاه میلیون تومان و نیز رد مال به همین میزان در حق شاکی
محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در
این دادگاه و ســپس ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در محکام تجدید نظر استان
کرمانشاه میباشد 1420
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پرونده کالســه  9609988322800261شــعبه  104دادگاه کیفری دو شهر
کرمانشــاه  104جزایی سابق تصمیم نهایی شماره  9709978312700781شاکی
خانم فرشــته مرادی دلگرم فرزند عزیزمراد به نشــانی استان کرمانشاه شهرستان
کرمانشــاه شهر کرمانشاه بلوار طاقبســتان کوی  146پالک  -37متهمین  -1مجتمع
دادســرای عمومی و انقالب شهرستان کرمانشاه معاون دادستان به نشانی کرمانشاه
خیابان شریعتی کوچه ثبت  -2خانم پری طال حاجی علیانی فرزند نعمت اله به نشانی
کرمانشــاه شهرک رسالت فاز  2کوی اسفندیار شیرازی اتهام سرقت تعزیری یکصد
هزا تومان وجه نقد رای دادگاه در خصوص واخواهی فرشــته مرادی دلگرم نســبت
بــه دادنامه غیابــی شــماره  1397/4/17-970448صادره از ایــن دادگاه که به
موجب ان به لحاظ ارتکاب جرم سرقت تعزیری یک صد هزار تومان وجه نقد موضوع
شــکایت اولیه پری طال حاجی علیانی عالوه بر رد عین مثل یا قیمات اموال مســروقه
در حق شــاکیه به تحمل چهار ماه حبس تعزیر یو ده ضربه شالق تعزیری درجه شش
محکوم گردیده نظر به اینکه واخواه در این مرحله از دادرســی دلیل و بینه قانونی
که موجبات فســخ دادنامه واخواسته را ایجاب نماید به دادگاه ابراز و اقامه ننموده
است علیهذا دادگاه مستندا به ماده  406قانون ایین داردسی دادگاههای عمومی و
انقالب در امور کیفری ضمن صدور حکم به رد واخواهی واخواه دادنامه واخواســته
را عینا تائید لیکن با توجه به رضایت شــاکیه و نداشــتن سابقه محکومیت کیفری و

وی اضافه کرد :کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و
فناوری نیز میتوانند متناسب با نیازهای درخواستی ،این شرکتها را از خدمات
یادگیری بهرهمند کنند.
شاوردی به حمایتهای این صندوق در حوزه تجاری اشاره کرد و یادآور شد:
خدمات کنونی تجاریسازی این صندوق شامل عارضهیابی ،حمایت از دریافت
کارت بازرگانی ،حمایت از دریافت کارت عضویت در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی ،حمایت از حضور در نمایشگاههای داخلی و نمایشگاههای بینالمللی
میشود.
این مقام مسوول به جزییات خدمات عارضهیابی این صندوق پرداخت و گفت:
این خدمت از سال  96آغاز شده اس���ت و در قالب این خدمت ،وضعیت کلی

وضع خاص یاد شــده میزان مجازاتش را به مدت یکســال تعلیق تا در صورت ارتکاب
جــرم عمدی از نوع حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت عالوه بر اجرای مجازات جرم
اخیر مجازات تعلیقی نیز اجرا واال مجازات معلق بی اثر گردد رای صادره حضوری ظرف
 20روز پــس از ابــالغ قابل اعتراض نزد محاکم محترم تجدید نظر اســتان کرمانشــاه
میباشد 1425
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پرونــده کالســه  9609988315200144شــعبه  114دادگاه کیفــری دو ویژه
اطفال و نوجوانان شهرســتان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره  -1 ...اقای همایون فتحی
متهــم به نشــانی متواری  -2اقای موال خوشــرو فرنــد علی متهم با وکالت خانم شــهال
زنگیوندی علی اکبری فرزند نبی اله به نشــانی کرمانشــاه نرسیده به سه راه شریعتی
نبش کوچه  326کوچه گرمابه موسوی ساختمان  3طبقه نقره ای ط  -3 - 3اقای سجاد
خوشــرو فرزند نمامعلی متهم با وکالت خانم شــهال زنگیوندی علی اکبری فرزند نبی اله
به نشانی کرمانشاه نرسیده به سه راه شریعتی نبش کوچه  326کوچه گرمابه موسوی
ســاختمان  3طبقه نقره ای ط  -4 - 3اقای حمید خوشــرو فرزند موال متهم به نشــانی
کرمانشــاه سر فیروز اباد شهر هلشی  -5اقای سعید خوشرو متهم به نشانی کرمانشاه
ســر فیروز اباد شهر هلشــی  -6اقای نمامعلی خوشرو متهم به نشانی متواری  -7اقای
رامین خوشرو متهم به نشانی متواری  -8اقای امیر خوشرو متهم به نشانی متواری -9
اقای محســن عبدلی متهم به نشانی کرمانشاه سر فیروز اباد شهر هلشی سوپر مارکت
منصور  -10آقای علی خوشــرو متهم به نشــانی کرمانشاه ســر فیروز ابادشهر هلشی
بلوار شــورای شرقی طبقه فوقانی نانوایی خوشــرو  -11اقای منصور عبدلی سرونوی
فرزند دبیر متهم با وکالت خانم شــهال زنگیوندی علی اکبری فرزند نبی اله به نشــانی
کرمانشاه نرسیده به سه راه شریعتی نبش کوچه  326کوچه گرمابه موسوی ساختمان
 3طبقــه نقــره ای ط  -12 - 3اقــای مهران خوشــرو فزند منصور متهم بــا والیت اقای
منصور عبدلی ســرونوی فرزند دبیر به نشــانی کرمانشاه کرمانشاه سر فیروز اباد شهر
هلشی بلوار شورای شرقی با وکالت خانم نوشین اکبری دوبرجی فرزند اکبر به نشانی
کرمانشــاه کرمانشــاه کرمانشــاه چهاراره مدرس خ مطهری غربــی پ  348دفتر وکالت
اکبری با والیت اقای منصور خوشــرو فرزند قاســم به نشــانی کرمانشاه سرفیروز اباد
سهر هلشی بلوار شورای شرقی  -13اقای منصور خوشرو فرزند قاسم متهم با وکالت
خانم نوشین اکبری دوبرجی فرزند اکبر به نشانی کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه چهاراره
مــدرس خ مطهری غربــی پ  348دفتر وکالت اکبری  -14اقای میالد خوشــرو فرزند
منصــور متهم با وکالت خانم نوشــین اکبری دوبرجی فرزند اکبر به نشــانی کرمانشــاه
کرمانشــاه کرمانشــاه چهاراره مدرس خ مطهری غربی پ  348دفتر وکالت اکبری اتهام
ها  -1شــرکت در منازعه دســته جمعی منجر به ضرب و جرح عمدی  -2اخالل در نظم
عمومی از طریق درگیری  -3حمل اســلحه پران غیر مجاز  -4قدرت نمایی یا سالح گرم
و جــرح عمدی  -5قدرت نمایی با قمــه رای دادگاه در خصوص اتهام متهمین  -1کیالد
خوشــرو فرزند منصور  -2منصور خوشــرو فرزند قاســم  -3علی خوشــرو معروف به
نقد علی فرزند قاســم  -4حمید خوشــرو فرزند موال  -5ســعید خوشــرو فرزند موال
 -6منصور عبدلی فرزند دبیر  -7موال خوشــرو فرزند علی  -8ســجاد خوشــرو فرزند
نمامعلی  -9محســن عبدلی فرزند دبیر  -10امیر خوشــرو  -11نمامعلی خوشرو -12
رامین خوشرو  -13همایون فتحی چهار نفر آخر فاقد مشخصات بیشتر در کیفرخواست
هر ســیزده نف دایر بر شــکرت در منازعه دســته جمعی منجر به ضرب و جرح عمدی و
نــی زاخــالل در نظم عمومی از طریق درگیــری و عالوه بر ان اتهامــات دیکر متهم میالد
خوشــرو فرزند منصور دایر بر حمل اسلحه پران غیر مجاز و قدرت نمایی با سالح گرم
و جرح عمدی با ســالح گرم از حیث جنبه عمومی و اتهامات دیگر متهم منصور خوشــرو
فرزندمنصور دایر بر قدرت نمایی با سالح گرم با انجام تیراندازی و جرح عمدی با سالح
گــرم از حیث جنبــه عمومی و اتهامات دیگر متهم علی نقد علی خوشــرو فرزند قاســم
دایر بر حمل اســلحه پران غیر مجاز و قدرت نمایی بتا ســالح گرم با انجام تیراندازی و
جرح عمدی با ســالح گرم و از حیث جبنه عمومی و اتهامات دیگر محســن عبدلی فرزند
دبیــر دایر بر جرح عمدی با قمه از حیث جنبه عمومی وقدرت نمایی با قمه که دادگاه با
بررســی جمیع اوراق و محتویات پرونده و گزارش جرم نزاع مسلحانه منجر به صدمات
متعدد در شــهر هلشی به شــرح صفحات 1و 2پرونده توسط ضابطین که دارای اوصاف
جرم مشــهود میباشــد نظریات متعدد پزشــکی قانونــی مصدومین در پرونــده نظریه
کارشناس منفرد و هیات کارشناسان سالح و مهمات در صفحات  35الی  54و  116الی
 119پرونده اظهارات شهود و مطلعین و تحقیقات محلی انجام گرفته از جمله در صفحه
 96پرونــده و نیز ســایر قرائن و امارات دیگــر در پرونده با احــراز بزهکاری متهمین
مســتندا به مــواد  614و  615و  617و  618قانون تعزیــرات مصوب  1375و مواد
 19و  37و  38و  131و  134قانون مجازات اســالمی مصوب ســال  1392و مواد  6و
 18قانون مجازات قاچاق ســالح و مهمات و دارندگان ســالح و مهمات غیر مجاز مصوب
ســال  1390و با عنایت به رضایت و صلح و ســازش طرفین به شــرح صفحات  108و
 204پرونده در خصوص اتهامات شــرکت در نزاع منجر به ضرب و جرح عمدی و اخالل
در نظم عمومی شــهر هلشــی با انجام درگیری با اعمال قاعده تعدد معنوی جرائم و یک
درجه تخفیف ار درجه شش به مجازات درجه هفت هر یک از متهمین به نام های =-1
حمید خوشــرو  -2سعید خوشــرو  -3منصور عبدلی  -4موال خوشرو  -5سجاد خوشرو
را به پرداخت بیســت میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و هر یک
از متهمین امیر خوشرو و نمامعلی خوشرو و رامین فتحی و همایون فتحی را به اتهامات
شرکت در نزاع منجر به ضرب و جرح عمدی و اخالل در نظم عمومی شهر هلشی با انجام
دیگــری با اعمال قاعده تعدد معنوی جرایم و یک درجه تخفیف به جهت رضایت طرفین
از درجــه شــش به مجازات درجه هفت و به جهت فــراز و عدم حضور در مرجع قضایی
به شــش ماه حبس تعزیری محکوم و هر یک از متهمین میالد خوشــرو و منصور خوشرو
و علی نقد علی خوشــرو و محسن عبدلی را به جهت ارتکاب جرایم متعدد با اعمال ماده
 131قانون مجزاات اسالمی به جهت تعدد معنوی اتهامات و تبصره  3ماده  134قانون

شرکتهای دانشبنیان از نظر ابعاد مختلفی مانند منابع انسانی ،راهبرد ،منابع مالی
و بازار آسیبشناسی و تحلیل میشود.
وی اضافه کرد :حوزههایی که شرکتها در آنها ضعف دارد ،شناسایی میشود و
راهکارهایی برای بهبود پیشنهاد داده میشود .شرکتهای دانشبنیان با استفاده
از این خدمت میتوانند نقاط قوت و نقاط قابل بهبود خود را به خوبی شناسایی
کنند و بر مبنای نتایج این تحلیل برای بهبود کسبوکار خود برنامهریزی کنند.
مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و ش���کوفایی گفت :ازجمله راهکارها و
برنامههایی که میتواند نقش مؤثری در ارتقای توانمندی و افزایش رقابتپذیری
شرکتهای دانشبنیان و نیز افزایش نقش و تأثیرگذاری اقتصادی آنها داشته باشد،
ن شرکتها از طریق ایجاد زیرساختها است.
توانمندسازی ای 

مجازات اســالمی به جهت رضایت طرفین بابت شــرکت در نــزاع و اخالل در نظم تعدد
معنوی به شــش ماه حبس تعزیری و بابت قدرت نمایی با سالح و جرح عمدی با سالح به
یکسال حبس تعزیری و عالوه بر ان هر یک از متهمین میالد خوشرو و علی ( نقد علی )
خوشرو را بابت حمل اسلحه پران بطور غیر مجاز به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای
نقدی در حق صندوق دولت محکوم مینماید الزم به ذکر اســت که در خصوص متهمین
محکوم به مجازات های متعدد صرفا مجازات اشــد اجرا میگردد و تمام ایام بازداشــت
قبلی متهمین باید در اجرای احکام احتساب گردد در خصوص اتهام متهم سجاد خوشرو
دایر بر شروع به ادم ربایی نظر به فقدان دالیل کافی و محکمه پسند مستندا به اصل
 37قانون اساسی رای بر برائت متهم صادر مینماید و در خصوص سالح های پران غیر
مجــاز نیز حکم به ظبط انها به نفع دولت صادر میشــود رای صادره در خصوص متهمین
امیر خوشروو نمامعلی خوشور و رامین خوشور و همایون فتحی و محین عبدلی غیابی و
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و بعد ظرف بیست روز قابل
تجدیــد نظر خواهــی دردادگاه تجدید نظر و در خصوص ســایر متهمین حضوری و ظرف
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه
میباشــد پرونده در خصوص متهم نوجوان مهران خوشــرو نظر به نیاز تشــکیل پرونده
شخصیت برای وی مفتوح رسیدگی است 12/80
قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان کرمانشاه

دادنامه

پرونــده کالســه  9609988316200138شــعبه  3دادگاه انقــالب اســالمی
شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره  9709978314700418متهمین  -1اقای
زانیار پیر مغانی فرزند جبار با وثیقه گذار اقای جبار پیر مغانی فرزند احمد به نشــانی
کرمانشــاه کامیاران روســتای الک  -2اقای ازاد غالمی فرزند ناصر به نشــانی مجهول
المــکان اتهام حمــل کاالی قاچاق  1430عدد مشــروبات الکلی خارجــی رای دادگاه در
خصوص اتهام آقفایان  -1زانیار پیرمغانی فرزند جبار  -2ازاد غالمی فرزند ناصر فعال
متواری به ترتیب دایر بر حمل کاالی قاچاق ممنوعه تعداد  1430عدد مشروبات الکلی
خارجــی موضوع اتهام متهم ردیف اول قاچاق کاالی ممنوعه تعداد  1430عدد مشــروبات
الکلی خارجی موضوع اتهام متهم ردیف دوم با ارائه کیفرخواست شماره  96/138مورخه
 96/8/14صادره از دادســرای عمومی و انقالب کرمانشــاه دادگاه با بررســی از اوراق و
محتویــات پرونده و با توجه به گزارش موثق و موردئ اعتماد مرجع انتظامی صورتجلســه
کشــف مشروبات الکلی در بازرســی از متهم ردیف اول و تشخیص میزان الکل مشروبات
مکشــوفه در اداره تشــخیص هویت مندرج در صفحه  48پرونده پاســخ استعالم واصله
از اداره کل گمرکات اســتان کرمانشاه به شــماره  96/289675مورخ  1396/4/17که
ارزش کاالی ممنوعه قاچاق را به مبلغ ســیصد و چهار ده میلیون و ششــصد هزارریال بر
اســاس صورتجلسه اکتشــافی تعیین نموده ســایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه
های انتســابی به نامبرده را محرز و مســلم دانســته و فلذا مستندا به مواد  344و 406
قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال  1392و بند پ ماده  22و تبصره  4اصالحی ذیل
ان از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  1392/2/1با اصالحات بعدی بند الف ماده
 23قانون اخی رالذکر و ماده  19و  215قانون مجازات اسالمی مصوب  1392/2/1متهم
ردیــف اول اقای زانیار پیر مغانــی را به تحمل هفت ماه حبس تعزیری درجه  6و پرداخت
مبلغ یک میلیارد و پانصد و هفتاد و ســه میلیون ریال معادل  5برابر ارزش کاالی ممنوع
قاچجــاق در حق صندوق دولــت و متهم ردیف دوم اقای ازاد غالمی را به تحمل دو ســال
حبس تعزیری درجه  6و پرداخت دو میلیاردو دویست و دو میلیون و دویست هزارریال
معادل هفت برابر ارزش کاالی ممنوعه در حق دولت و انعدام مشــروبات الکلی مکشوفه
محکــوم مینماید رای صادره نســبت بــه متهم ردیف اول حضوری محســوب و ظرف مدت
بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در محکام محترم تجدید نظر
استان کرمانشاه میباشد و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی تلقی و ظرف بیست روز پس
از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر در
محکام تجدید نظر استان کرمانشاه است 1455
دادرس شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی کرمانشاه

دادنامه

پرونــده کالســه  9709988322400166شــعبه  3دادگاه انقــالب اســالمی
شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره  9709978314700427متهمین  -1اقای
بهزاد رضایی  -2ســبزی بگ رضایی همگی به نشــانی کرمانشاه کرمانشاه  -3مراد بگ
تاتاری فرزند ططربگ به نشانی کرمانشاه بخش عثمانوند روستای ورمله چیامی اتهام ها
 -1فروش بیست سانت هروئین و مشارکت در نگهداری دو گرم و نود سانت هروئین
 -2مشــارکت در نگهداری دو گرم و نود ســانت هروئین  -3نگهــداری یک حقه پایپ
ودر معــرض فروش قرار دادن دو گرم و نود ســانت هروئئین رای دادگاه در خصوص
اتهــام آقایان -1مراد یگ تاتاری فرزنــد تاتار بگ دایر بر در معرض فروش قراردادن
 2گرم و  90ســانت هروییــن ب) نگهداری یک عدد پایپ  -2ســبزی بگ رضایی دایر
بــر مشــارکت در نگهداری مقدار  2گرم و  90ســانت هروئین  -3بهــزاد رضایی دایر
بر مشــارکت در نگهداری مقدار  3گرم و  10ســانت هروئیــن دادگاه به دلیل مجموع
اوراق و محتویات پرونده و با توجه به مفاد کیفرخواســت به شــماره 97-5103422
صاره از دادســرای عمومی و انقالب شهرستان کرمانشاه گزارش مرجع انتظامی مالحظه
برگ توزین نحوه کشــف مواد مخدر طی بازرســی بعمل امده و کیفیت دســتگیری متهم
ردیــف اول و متــواری بودن متهمین ردیف های دوم و ســوم و دفاعیــات بالوجه متهم
ردیف اول و ســایر قرائن و امــارات موجود در پرونده بزهــکاری نامبردگان را ثابت و
محرز تشــخیص داده و به اســتناد بند  3ماده  8و ماده  20قانون اصالح قانون مبارزه
با مواد مخدر مصوب  1376مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اصالحات و الحاقات بعدی
ســال  1389مشــارالها را با رعایت ماده  37قانون اخیر الذکر از حیث احتســاب ایام
بازداشت قبلی عالوه بر معدوم نمودن مواد مخدر و پایپ مکشوفه متهم ردیف اول را
با اعمال ماده  38قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال  1376و اختیار
دادگاه در تخفیف مجازات تا نصف حداقل بلحاظ وضیعت خاص متهم از حیث اتهام مواد

ارایه خدمات مشاوره مالیاتی
به اعضای سازمان نصر تهران

س���ازمان نظام صنفی رایانهای تهران به اعضای خود
مشاوره مالی و مالیاتی میدهد.
فناوران -رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران ،طی
احکامی محمدهاش���می و امیر میراضی را به عنوان
نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در
هیات حل اختالف مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی شهر و
استان تهران منصوب کرد.
حکم انتصاب نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانهای
تهران در هیاتهای حل اختالف مالیاتی شهر و استان
تهران در راستای اجرای بند  3ماده  244قانون مالیاتهای
مستقیم مصوب اسفندماه  1366و اصالحیههای بعدی
آن و در پی درخواست س���ازمان برای معرفی این افراد
صورت گرفته است .نمایندگان س���ازمان نظام صنفی
رایانهای استان تهران به عنوان اعضای اصلی در هیاتهای
حل اختالف مالیاتی تهران حضور دارند تا در جلسات
رسیدگی به اعتراضهای مالیاتی اعضای سازمان شرکت
کنند .حضور نمایندگان سازمان در جلسات رسیدگی به
پروندههای مطرح در هیات حل اختالف مالیاتی باعث
میشود اعتراضهای مالیاتی شرکتهای  ICTبا دقت و
نگاه تخصصیتری پیگیری و دنبال شود .براساس قانون
مذکور ،در زمان اعتراض به برگ تشخیص ،مؤدی میتواند
درخواست حضور نماینده صنف را داشته باشد .برای این
منظور ،پیروی تفاهم صورت گرفته میان سازمان نصر تهران
و شرکت امین محاسبان صبا ،اعضای سازمان متشکل از
شرکتها ،مدیران ،کارشناس���ان و فروشگاههای فناوری
اطالعات و ارتباطات میتوانند برای دریافت مشاوره مالیاتی
بصورت غیر حضوری یا در روزهای یکشنبه از ساعت 9
الی  13در محل سازمان به صورت حضوری اقدام کنند.

حمایت از حضور شرکتهای خالق
در نمایشگاه دانشبنیان و فناور

دبیرخانه برنامه توسعه زیستبوم شرکتهای خالق
بهمنظور توسعه و ترویج فعالیت شرکتهای خالق ،از
حضور شرکتهای خالق در نمایشگاه دانشبنیان ،خالق
و فناور حمایت میکند.
معاونت علمی ریاست جمهوری  -دبیرخانه برنامه
توسعه زیستبوم ش���رکتهای خالق بهمنظور توسعه
و ترویج فعالیت ش���رکتهای خالق ،از حضور آنها در
نمایشگاه دانشبنیان ،خالق و فناور ،با تامین  50درصد
از هزینهها در قالب اجاره کانتر یا غرفه تا سقف بیست
میلیون ریال حمایت به عمل میآورد .ش���رکتهای
خالق و دانشبنیان در این نمایش���گاه محصوالت خود
را در زمینههای فناوریهای فرهنگی ،انیمیشن ،بازی،
الکترونیک ،مخابرات و ارتباطات ،فناوری اطالعات ،اینترنت
چیزها ،هوش مصنوعی ،کالن داده وغیره در معرض دید
عالقهمندان به این حوزهها قرار خواهند داد.

مخدر مکشــوفه به تحمل یکســال حبس تعزیری و تحمل  15ضربه شالق تعزیری و
پرداخت مبلغ  4/000/000ریال جرای نقدی و از حیث یایپ مکشوفه به پرداخت
 100/000جزای نقدی و متهم ردیف دوم را از حیث مواد مخدر مکشوفه به تحمل
 3ســال و  11ماه حبس تعزیری و تحمل  55ضربه شــالق تعزیری و پرداخت مبلغ
 15/600/000ریال جزای نقدی متهم ردیف سوم از حیث مواد مخدر مکشوفه به
تحمل  4سال و  1ماه حبس تعزیری و تحمل  58ضربه شالق تعزیری و پرداخت مبلغ
 16/400/000رایل جزای نقدی با احتســاب و کســر ایام بازداشــت قبلی در حق
دولــت محکوم مینماید ضمنا در مورد متهم ردیــف اول مجازات بند الف با مجازات
بند ب که درجه هفت اســت جمع و قابل اجرا میباشــد رای صادره نســبت به متهم
دیف اول حضوری محســوب و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض و تجدید
نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر اســتان کرمانشــاه میباشــد و نســبت به متهمین
ردیف دوم و سوم غیابی تلقی وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این
دادگاه و بــا انضقاس مهلت واخواهی ظرف مدت بیســت روز دیگر قابل اعتراض و
تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه میباشد 1456
دادرس شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی کرمانشاه

دادنامه

پرونده کالســه  9609988323200321شــعبه  105دادگاه کیفری دو شهر
کرمانشاه  105جزایی سابق تصمیم نهایی شماره  ...شکات  -1اقای صادق آل کثیر
فرزند رمیض به نشــانی شهرتســان شــوش شــهرک دانیال میز  6نماینده حقوقی
شــرکت حمل و نقل دریایی ابادان  - 2اقای نیما حمد حیدری فرزند عبدالمحمد به
نشــانی کرمشناه چهارراه سیلو شرکت قلع بازرگانی منطقه  9شرکت ابادان نمانیده
حقوقی شــرکت حمل و نقل دریایــی ابادان  -3مجتمع دادســرای عمومی و انقالب
شهرســتان کرمانشــاه معاون دادســتان به نشانی کرمانشــاه خیابان شریعتی کوچه
ثبت  -4اقای صدیق مالیری فرزند عبداله به نشــانی اســتان کرمانشاه شهرستان
کرمانشــاه شهر کرمانشــاه فرهنگیاز فاز یک بلوار مطاعی کوچه بنفشه  4متهم اقای
جعفر اکبری فرزند علی به نشــانی متواری اتهام تخلف در امر حمل و نقل نسبت به
عــدم تحویل محموله کاال به مقصد موضوع قانون مجازات عاملین و متخلفین در امر
حمل و نقل رای دادگاه بر اســاس کیفرخواست شماره  97 -170دادستان محترم
شهرســتان کرمانشاه اقای جعفر امیری فرزند علی متهم است به تخلف در امر حمل
و نقــل و عــدم تحویل محموله کاال به مقصد محموله گنــدم در دو مرحله یک مرحله
 28050و دیگری  27100کیلو گرم موضوع شــرکت حمل و نقل و خدمات دریایی
بنمایندگی آقای صدیق مالیری این دادگاه با توجه به شــکایت شــاکی ارائه اوراق و
مســتندات مربوط به تحویل کاال به مالک کامیون عدم حضور متهم در جلسه دادگاه
و ســایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام وارده را منتســب تشحیص لذا به
استناد به ماده یک قانون مجازات عاملین و متخلفین در امر حمل و نقل کاال مصوب
 1347متهــم را به تحمل  5ســال حبس و رد مال و در صــورت تعذر از رد ماب به
پرداخت قیمت ان محکوم میگردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس
از ابــالغ قابــل واخواهی در این شــعبه و ظرف مدت بیســت روز قابــل تجدید نظر
خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان کرمانشاه میباشد 1449
رئیس شعبه  105دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه

دادنامه

پرونده کالســه  9509988323801078شــعبه  109دادگاه کیفری دو شهر
کرمانشاه  100جزایی سابق تصمیم نهایی شماره  9709978313200445شکات
 -1 :خانم فقریده احمدی فرزند عزیز مراد به نشــانی کرمانشــاه شهرک دولت اباد
خ چهــل متری کوچه شــهید رحیمی پ  -2 - 118اقــای غالمرضا فیلی فرزند حیدر
مراد به نشــانی کرمانشــاه دولت اباد بانک ملی بنگاه معامالت ملکی جنب مدرســه
کرم بس پ  118متهم اقای علی دریشــی به نشــانی کرمانشــاه کرمانشاه اتهام ها
 -1مزاحمــت تلفنــی  -2افتراء  -3تهدید رای دادگاه در خصــوص اتهام اقای علی
درویشــی متواری فاقد مشــخصات بیشــتر دایر بر مزاحمت تلفنی تهدید و افتراء
از طریق ارســال پیامک نسبت به اقای غالمرضا فیلی و خانم فریده احمدی موضوع
شــکایت نامبردگان دادگاه با عنایت به شکایت شکات خصوصی استعالم بعمل امده
از مابرات متن خارج نویســی شده پیامکهای ارســالی و مفاد کیفرخواست صادره از
سوی دادســرای عمومی و انقالب کرمانشاه به شماره  9710438315102204و
عــدم حضور متهــم علیرغم احضار از طریق نشــر اگهی و عدم اعــالم عذر موجه در
نتیجــه عدم دفاع موثر و وقوع جرم ایجاد مزاحمت تلفنی و تهدید و افتراء را محرز
و مســلم تشخیص داده لذا مســتندا به مواد  697 -669 -641از قانون مجازات
اســالمی کتاب پنجم تعزیرات مصوب  1375و مواد  134-19-18-2-1از قانون
مجازات اســالمی مصوب  1392متهم موصــوف را از جهت تهدید با عنایت به تعدد
جرم به دو ســال حبس تعزیری و از جهت افتراء به تحمل یک ســال حبس و هفتاد
و چهار ضربه شــالق تعزیــری و بابت ایجاد مزاحمت تلفنی به نــود و یک روز حبس
تعزیــر یمحکوم مینمایــد در هر یک از مجازات های اول و دوم مجازات اشــد قابل
اجرا اســت اگر مجازات اشــد به یکــی از علل قانونی تقلیل یابدذ یــا تبدیل یا غیر
قابل اجرا شــود مجازات اشــد بعدی اجرا گردد و مجازات بزه سوم مزاحمت تلفنی
با دیگــر مجازات ها جمع میگردد النهایه با عنایت به اینکه شــرایط تخفیف مجازات
فراهم اســت با رعایت مواد  37و  38و تبصره  134از قانون مجازات اسالمی و به
لحاظ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده مجازاتهای تعیین شــده متهم موصوف را
بابت تهدید به شــانزده ماه حبس تعزیری و بابت افترا به هشــت ماه حبس تعزیری
و چهل ضربه شالق تعزیری محکوم مینماید بدیهی است مجازات بزه ایجاد مزاحمت
تلفنی به شــرح مزبور جمع میگردد رای صــادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از ظرف مدت بیســت روز قابل تجدید
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